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ВСТУП  

 

Мета програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня  

магістр за спеціальністю 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” – 

виявити рівень засвоєння знань та вмінь, визначених галузевими стандартами 

вищої освіти для бакалаврів. 

Характеристика змісту програми. Програма вступних випробувань 

побудована за синтетичним міжпредметним принципом і охоплює питання, що в 

рамках Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра визначають 

наявність у випускника здібностей виконувати організаційну, аналітичну, 

ідентифікаційну (товарознавчо-експертну), планову, контрольну, інформаційну, 

управлінську, дослідницьку і проектну функції, а також умінь аналізувати 

економічну, комерційну, фінансову інформацію, розробляти рекомендації з 

удосконалення та планування підприємницької, комерційної, товарознавчої, 

експертної, техніко-технологічної роботи в комплексі загальної діяльності 

підприємства, застосовувати на практиці набуті теоретичні знання з організації 

господарсько-торговельної діяльності суб'єктів сфери товарного обігу, розвитку 

підприємницької ініціативи та комерційному і товарознавчо-експертному 

забезпеченні біржового обороту матеріальних ресурсів і товарів споживчого 

призначення.  

Програма вступних випробувань охоплює питання з фахових дисциплін 

“Організація торгівлі”, “Торговельне підприємництво та комерційна діяльність”, 

“Товарознавство харчових продуктів” і “Товарознавство непродовольчих 

товарів”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН 

 

1. Організація торгівлі 

 

1.1. Сутність, функції і завдання організації торгівлі. Сутність поняття 

«торгівля», її виникнення та генезис. Функції торгівлі в економічному 

середовищі. Економічні та соціальні завдання торгівлі. Місце торгівлі в 

економічній системі. 

Дисципліна «Організація торгівлі» як окрема галузь знань, її місце в 

економічних науках. Сутність і зміст поняття «організація торгівлі». Організація 

торгівлі як структура і як процес. Взаємозв’язок і нерозривність понять 

«організація і технологія торгівлі», «організація та управління торгово-

технологічними процесами». Організаційна діяльність в торгівлі. Предмет 

дисципліни «Організація торгівлі». 

1.2. Організаційна та функціональна структура торгівлі. Теоретичні 

основи організації внутрішньої торгівлі. Торгівля і товарний обіг в умовах 

ринкових відносин. Організаційна структура сфери торгівлі та характеристика її 

основних складових елементів. Типологія організацій торгівлі. Види суб’єктів 

торговельної діяльності. 

Організаційні форми торгівлі. Торговельне підприємство та торговельні 

одиниці як первинні елементи організаційної структури торгівлі. Організаційно-

правові форми підприємств торгівлі в сучасних умовах.  

Функціональна структура торгівлі. Торгівля як комплекс комерційних і 

технологічних процесів, які забезпечують купівлю-продаж товарів і послуг. 

Роздрібна й оптова торгівля як основні складові функціональної структури 

торгівлі. Торговельні об’єкти як основа МТБ суб’єктів торговельної діяльності, їх 

характеристика. 

Роль торгівлі в організації технологічного процесу товаропросування. 

Поняття і суть процесу товаропросування. Фактори, що впливають на організацію 

і технологію процесу товаропросування. Принципи та умови раціональної 

побудови процесу товаропросування. Форми товаропросування. Транзитна і 

складська форми товаропросування. Ланковість товаропросування та шляхи її 

оптимізації.  

Інноваційний розвиток торгівлі як важлива передумова ефективного 

функціонування сфери товарного обігу. Науково-технічний прогрес (НТП) як 

передумова раціональної організації торгово-технологічних процесів. Напрями 

впровадження НТП в торгівлі. 

Передумови створення єдиного технологічного ланцюга (ЄТЛ) 

товаропросування. Принципи та умови створення ЄТЛ товаропросування. 

Комерційні і технологічні вимоги до товару. Пакетування і контейнеризація 

вантажів як основа індустріалізації товаропросування. Організація процесу 

товаропросування в системі торговельної логістики. 

Соціальні форми торгівлі і перспективи їх розвитку в умовах ринкових 

відносин. Державна торгівля. Приватна торгівля. Фірмова торгівля. Кооперативна 

торгівля. 

Регулювання торговельної діяльності в Україні. Зміст і форми регулювання 



торговельної діяльності в Україні. Основні нормативні акти, які регулюють 

торговельну діяльність. 

1.3. Організаційні основи діяльності підприємств оптової торгівлі. 

Сутність понять "оптова торгівля", "посередницька діяльність", "оптовий 

торговий посередник". Визначальні фактори необхідності і подальшого розвитку 

торгових посередників, їх функції.  

Сутність і завдання оптової торгівлі в умовах соціально-орієнтованої 

ринкової економіки. Об’єктивні основи, характерні особливості, закономірності, 

тенденції і принципи розвитку оптової торгівлі. Стан розвитку оптової торгівлі 

спожитковими товарами в Україні та в країнах з розвинутою ринковою 

економікою. 

Роль оптових підприємств у доведенні товарів від виробників до споживачів 

на внутрішньому і зовнішніх ринках. Оптові торговельні підприємства, їх 

економічні, організаційні та юридичні ознаки. Види оптових підприємств, їх 

класифікація і роль в процесі товаропросування. Перспективні типи підприємств 

оптової торгівлі. Дрібнооптові склади-магазини (гуртівні).  

Торгові та технологічні функції оптових підприємств. Організаційна 

структура і роль організаційних підрозділів оптових підприємств у забезпеченні їх 

торгово-технологічного процесу. Зміст основних, допоміжних, обслуговуючих 

операцій оптових підприємств. 

Оптові організації, їх види та функції. Особливості формування та діяльності 

оптових організацій в умовах ринкових відносин. 

Напрямки перспективного розвитку підприємств оптової торгівлі. Основні 

напрями реформування оптової ланки в Україні: створення оптових продовольчих 

ринків і нових видів оптових торгових посередників, розширення кола їх функцій 

та послуг товаровиробникам і оптовим покупцям. Біржова торгівля. Державне 

регулювання розвитку оптової торгівлі в Україні та шляхи його удосконалення. 

1.4. Організація оптових закупівель і продажу товарів та їх 

документальне оформлення. Оптова закупівля товарів. Сутність, мета і 

принципи організації закупівельної роботи. Організація закупівлі товарів. 

Фактори, що впливають на процес організації оптових закупівель. Підготовка до 

оптових закупівель товарів. Джерела оптових закупівель. Види постачальників 

товарів, їх вивчення. Пошук, оцінка постачальників, обґрунтування їх вибору. 

Методика вибору постачальників на основі експертної оцінки.  

Форми оптових закупівель товарів. Прямі та опосередковані господарські 

зв'язки в системі закупівель товарів: особливості та фактори їх вибору. Оптові 

закупівлі товарів на ярмарках. Оптові закупівлі товарів за прямими зв’язками.  

Договірні відносини при оптових закупівлях товарів. Законодавчо-

нормативна база, що регулює взаємовідносини постачальників товарів та оптових 

покупців: Господарський кодекс України, Міжнародні правила „Інкотермс" та ін. 

Зміст договорів купівлі-продажу та договорів поставки товарів, порядок їх 

укладання. 

Суть оптового продажу товарів. Форми оптового продажу товарів та 

фактори, що впливають на їх вибір. Організація оптового продажу товарів в 

оптових торговельних підприємствах. Методи оптового продажу товарів з 

підприємств оптової торгівлі. Особливості продажу товарів у дрібно-оптових 



складах-магазинах традиційного типу і складах-магазинах самообслуговування 

(типу “cash-and-carry”). 

1.5. Складська мережа. Поняття складу. Елементи складського 

господарства. Роль складів у процесі товаропросування, їх класифікація і види. 

Основні види складських будівель і технологічні вимоги до їх улаштування. 

Номенклатура типів складів. Відкриті, напіввідкриті і закриті склади. Закриті 

склади як основний вид складських будівель. 

Види складських приміщень (зон), їх взаємозв’язок і технологічні 

планування. Структура і призначення приміщень загальнотоварних і спеціальних 

складів. Улаштування й планування загальнотоварних складів. Улаштування й 

планування спеціальних складів. Обладнання складів як елемент складського 

господарства. Основні види обладнання складів підприємств оптової торгівлі.  

Основи проектування загальнотоварних і спеціальних складів. Методичні 

підходи щодо визначення потреби у складах та їх розміщення. Методики 

розрахунку потреби в складській площі і місткості складів. Методика розрахунку 

площі приміщень (функціональних зон) загальнотоварного складу. 

Показники ефективності використання складів. Показники, що 

характеризують стан розвитку та ефективність використання складського 

господарства. Стан розвитку складської мережі в торгівлі України. Зарубіжний 

досвід розвитку складської мережі. Основні напрями розвитку та підвищення 

ефективності використання складської мережі в торгівлі України. 

1.6. Організація технологічних процесів і праці на складах. Сутність 

складського технологічного процесу, його завдання і складові частини. 

Принципова схема руху товарного потоку на складі, схема організації 

технологічного процесу на загальнотоварному складі. Фактори, які впливають на 

організацію складського технологічного процесу, принципи його раціональної 

організації. Складові елементи технологічного процесу на складах та принципи 

його раціональної організації. 

Організація виконання операцій технологічного процесу загальнотоварних і 

спеціальних складів. Надходження товарів на склади оптових підприємств. 

Способи доставки товарів на склад. Організація і технологія розвантажування 

транспортних засобів на складі. Способи розвантажування транспорту. 

Технологія переміщування товарів у експедицію або до місця приймання. 

Завдання раціональної організації приймання товарів за кількістю та якістю. 

Основні елементи процесу приймання товарів. Особливості організації  

приймання вітчизняних та імпортних товарів. Організація і технологія приймання 

товарів на складах за кількістю: підготовча робота, порядок приймання товарів. 

Документальне оформлення приймання товарів за кількістю. Організація і 

технологія приймання товарів на складах за якістю та його документальне 

оформлення. 

Організація зберігання товарів на складі. Завдання організації раціональної 

технології розміщування і укладання товарів у зонах зберігання. Принципи та 

схеми розміщування товарів на складі. Індексація місць зберігання. Технологія 

переміщування і укладання товарів на місця  зберігання. Техніка зберігання. 

Способи та умови зберігання окремих товарів на складах. Переваги і недоліки 

застосування стелажного, штабельного способів укладання товарів на зберігання. 



Заходи щодо збереження товарів на складі.  

Порядок комплектування партій товарів і їх відпуск зі складу. Суть і 

завдання раціональної організації та технології відбору товарів на складі і 

підготовки їх до відпускання. Організація і технологія відбору, підсортування, 

комплектування, упаковування та відпускання товарів зі складу. Способи і методи 

відбору товарів з місць зберігання, особливості їх застосування на окремих 

складах. Підготовка товарів до відпускання.  

Організація і технологія відпускання товарів безпосередньо зі складу. 

Документальне оформлення відпускання товарів зі складу. Організація і 

технологія роботи експедиції з відпускання товарів з оптового підприємства. 

Управління торгово-технологічними процесами і організація праці на 

складах. Суть управління торгово-технологічними процесами на складах. 

Завдання управління торгово-технологічними процесами складу. Організація 

управління операціями технологічного процесу на складі. Механізація та 

автоматизація технологічних процесів на складах оптових підприємств.  

Організація праці на складах підприємств оптової торгівлі і шляхи 

підвищення її ефективності. Суть і основні напрямки наукової організації праці на 

складах оптових підприємств. 

1.7. Організаційні основи функціонування роздрібної торгівлі. Сутність, 

зміст і особливості роздрібної торгівлі. Завдання і функції роздрібної торгівлі в 

умовах ринкових відносин. Необхідність створення конкурентного середовища в 

роздрібній торгівлі. Схеми функціональної моделі торговельного обслуговування 

населення. 

Роздрібні торговельні підприємства та організації, їх види й функції. 

Юридичний статус підприємств роздрібної торгівлі. Роздрібні торговельні 

підприємства та торговельні одиниці. Організаційно-правові форми підприємств 

роздрібної торгівлі. Умови і порядок створення роздрібного торговельного 

підприємства. Основи визначення економічної доцільності створення роздрібного 

торговельного підприємства. Визначення точки беззбитковості та точки 

мінімальної рентабельності підприємства роздрібної торгівлі.  

Організаційна структура роздрібного торговельного підприємства. Функції 

основних підрозділів роздрібного торговельного підприємства.  

Корпоративні, добровільні мережі магазинів, торгові конгломерати та інші 

види об'єднань в роздрібній торгівлі. 

1.8. Організаційна побудова і розвиток роздрібної торговельної мережі. 

Роздрібна торговельна мережа - важлива складова інфраструктури споживчого 

ринку та її соціально-економічне значення. Завдання розвитку роздрібної 

торговельної мережі та підвищення її ролі в торговельному обслуговуванні 

населення. 

Класифікація та види торговельних об'єктів, їх характеристика і роль у 

торговельному обслуговуванні покупців. Основні види об’єктів роздрібної 

торговельної мережі - магазини, павільйони, кіоски, торговельні намети (палатки), 

автомагазини - та їх характеристика. 

Магазини – основний вид об’єктів роздрібної торговельної мережі. Торгові і 

технологічні функції магазинів. Класифікація магазинів.  

Спеціалізація магазинів: її сутність, значення та форми. Типізація магазинів, 



її сутність і значення. Номенклатура типів магазинів. Типи міських і сільських 

магазинів. Перспективні типи магазинів. Сучасні проблеми типізації магазинів у 

роздрібній торгівлі. Торговельні, торговельно-розважальні центри: особливості, 

види, стан і перспективи  розвитку. 

Особливості об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі. Характеристика 

торговельних об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі: пункти 

некапітальної забудови, засоби пересувної торгівлі. 

Ефективність функціонування роздрібної торговельної мережі. Показники, 

які характеризують стан розвитку та ефективність використання роздрібної 

торговельної мережі.  

Визначальні фактори розвитку роздрібної торговельної мережі в умовах 

ринкової економіки. Планування розвитку торговельної мережі. Методичні 

підходи щодо визначення потреби в торговельних об'єктах, їх спеціалізації та 

вибору місця розташування на території населеного пункту. Основні принципи 

територіального розміщення різних видів і типів торговельних об'єктів. 

Стан розвитку роздрібної торговельної мережі в Україні. Основні напрями 

удосконалення структурно-територіальної організації роздрібної торговельної 

мережі. Тенденції розвитку роздрібної торговельної мережі в країнах з 

розвинутою ринковою економікою. 

1.9. Будова, улаштування і проектування роздрібних торговельних 

об’єктів. Класифікація будівель магазинів. Типи будівель, споруд, в яких 

розміщуються магазини. Вимоги до улаштування магазину. Архітектурно-

будівельні, технологічні та економічні вимоги щодо торгових будівель і споруд. 

Конструктивні елементи торгових будівель і технологічні вимоги щодо них. 

Вимоги щодо улаштування будівель магазинів. Характеристика 

загальнотехнічних улаштувань магазинів. Об’ємно-планувальні і конструктивні 

рішення будівель магазинів.  

Склад і взаємозв’язок приміщень магазинів. Основні вимоги щодо складання 

схеми технологічного планування магазину. Склад (перелік), функції, 

технологічний взаємозв’язок приміщень магазинів, які торгують продовольчими 

товарами. Склад (перелік), функції, технологічний взаємозв’язок приміщень 

магазинів, які торгують непродовольчими товарами. Вимоги щодо будови і 

розташування адміністративно-побутових приміщень магазину, приміщень для 

приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу.  

Улаштування і планування торговельного залу магазину. Технологічні 

планування приміщень магазину та визначальні фактори їх вибору. Основні види 

торгово-технологічного обладнання магазинів.  

Будова, технологічне планування торговельної зали, вимоги щодо них. 

Основні варіанти технологічного планування торговельного залу. Особливості 

технологічного планування торговельних залів магазинів самообслуговування. 

Особливості улаштування і технологічного планування окремих груп неторгових 

приміщень магазину. Особливості об’ємно-планувальних та конструктивних 

рішень приміщень магазинів, які використовують тару-обладнання. 

Дизайн магазину і його атмосфера. Інтер’єр і рекламно-інформаційне 

оформлення магазину. 

Оцінка і техніко-економічні показники ефективності використання будівлі, 



приміщень магазину. Техніко-економічні показники ефективності використання 

торговельної площі магазину. Основи проектування будівель роздрібних 

торговельних об’єктів. Проектування ділянки забудови магазинів. Особливості 

проектування об’єктів дрібнороздрібної торговельної мережі.  

1.10. Організація торгово-технологічного процесу в  магазині. Зміст 

торгово-технологічного процесу в магазині. Торгові (комерційні) та технологічні 

операції в магазині. Основні та допоміжні операції торгово-технологічного 

процесу в магазині. Завдання раціональної організації торгово-технологічного 

процесу в магазині. Фактори, які впливають на організацію торгово-

технологічного процесу в магазині. 

Поняття, класифікація, роль вивчення попиту населення в роздрібній 

торгівлі. Вплив факторів на формування попиту населення. Методи вивчення 

попиту населення на підприємствах роздрібної торгівлі. 

Поняття про торговий асортимент і завдання щодо його формування. 

Формування товарного асортименту як елемент комерційної діяльності 

роздрібного торговця. Фактори, що впливають на формування товарного 

асортименту. Основні етапи та принципи формування товарного асортименту. 

Формування асортименту товарів у різних типах магазинів, його оцінка та 

регулювання. 

Складові частини технологічного процесу в різних видах роздрібних 

торговельних об’єктів. Структура технологічного процесу магазину, принципи 

його організації. Основні схеми організації технологічного процесу в магазинах. 

Організація виконання основних і допоміжних операцій технологічного процесу в 

магазині.  

Організація і технологія розвантажування транспортних засобів і 

внутрішньомагазинного транспортування товарів у магазинах. Організація 

процесів приймання, зберігання і підготовки товарів до продажу. Організація і 

технологія приймання  за кількістю та якістю товарів у магазині. Організаційно-

технічні заходи щодо удосконалення процесу приймання товарів у магазинах.  

Організація і технологія зберігання і підготовки товарів до продажу. 

Організація і технологія зберігання товарів у магазині. Вимоги щодо 

розміщування товарів на зберігання. Особливості зберігання окремих груп 

продовольчих і непродовольчих товарів у магазині. Особливості підготовки до 

продажу товарів різних груп. Загальні і спеціальні операції підготовки товарів до 

продажу в магазині.  

Розміщення і викладка товарів у торговельному залі магазину. Організація і 

технологія розміщування та викладання товарів у торговельному залі. Завдання, 

вимоги і принципи розміщування товарів у торговельному залі магазину. 

Особливості розміщування товарів у магазинах самообслуговування. Викладання 

товарів. Вимоги і принципи викладання товарів на торговому обладнанні і в тарі-

обладнанні. Способи, прийоми, системи викладання товарів. Особливості 

розміщування та викладання окремих груп продовольчих і непродовольчих 

товарів. 

Механізація та автоматизація технологічних процесів у магазинах. 

Структурні схеми торгово-технологічного процесу магазину – основа для 

розробки оптимальної схеми механізації різних видів робіт. Розробка проекту 



технічного оснащення магазину. 

Управління торгово-технологічними процесами і наукова організація праці у 

магазинах. Організація праці в роздрібному торговельному підприємстві. Режим 

роботи і умови праці в магазині. Організація матеріальної відповідальності в 

магазині.  

1.11. Організація продажу товарів  і обслуговування покупців у магазинах. 

Суть, завдання і значення раціональної організації операцій торговельного 

обслуговування покупців у магазині. Типові елементи процесу роздрібного 

продажу товарів. Форми і методи роздрібного продажу товарів. Методи 

роздрібного продажу товарів у магазинах та перспективи їх розвитку. Фактори, 

які впливають на вибір методу роздрібного продажу товарів. 

Організація продажу товарів  і обслуговування покупців. Організація і 

технологія продажу товарів з індивідуальним обслуговуванням покупців та умови 

його ефективного застосування.  

Прогресивні методи продажу товарів. Самообслуговування як один з 

найбільш ефективних методів роздрібного продажу товарів і обслуговування 

покупців.  

Організація і технологія продажу товарів за методом самообслуговування та 

умови його ефективного застосування. Принципи організації продажу товарів за 

методом самообслуговування. Повне і часткове самообслуговування. 

Технологічна схема процесу продажу товарів за методом самообслуговування. 

Організаційно-технологічні заходи з впровадження самообслуговування і його 

ефективного застосування. Особливості організації процесу продажу товарів і 

праці персоналу торговельного залу магазинів самообслуговування. Організація 

матеріальної відповідальності і забезпечення збереження товарів у торговельному 

залі магазину самообслуговування.  

Організація відпуску та розрахунків за товари. Організація роботи 

розрахункових вузлів. Технічні операції, пов’язані з відпуском товарів покупцям. 

Упаковування товарів і вручення покупки покупцям. Розрахунок за товари. Схема 

планування робочого місця контролера-касира в магазині самообслуговування. 

Раціональні прийоми роботи контролера-касира. Правила і техніка продажу 

окремих продовольчих і непродовольчих товарів. Зарубіжний досвід організації 

роботи магазинів самообслуговування та його використання у практиці торгівлі 

України. 

Організація продажу товарів у магазинах за зразками. Організація продажу 

товарів за замовленням покупців як додатковий канал продажу товарів магазином. 

Методи стимулювання збуту товарів і послуг. Методи активізації продажу 

товарів у магазинах. Мерчендайзинг як ефективний спосіб стимулювання 

імпульсивного попиту. Рекламна та інформаційна робота підприємств роздрібної 

торгівлі. Екстер’єр та інтер’єр магазину. Основні рекламні засоби. Засоби 

внутрішньомагазинної інформації.  

Додаткові послуги магазинів у процесі торговельного обслуговування. Роль 

послуг, які надаються покупцям у магазинах, у забезпеченні конкуренто-

спроможності суб'єкта господарювання. Класифікація торговельних послуг та їх 

характеристика. Організація надання окремих видів торговельних послуг. 

Зарубіжний досвід надання послуг покупцям. 



1.12. Позамагазинні форми торговельного обслуговування. Позамагазинні 

форми роздрібного продажу товарів: роль у створенні конкуренції, класифікація, 

види. 

Продаж товарів через об'єкти дрібнороздрібної торговельної мережі. 

Організація продажу товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі. Місце 

дрібнороздрібної торговельної мережі у загальній системі торговельного 

обслуговування населення. Організація продажу товарів і обслуговування 

покупців в об’єктах дрібнороздрібної торговельної мережі.  

Роздрібний продаж товарів через торгові автомати. Особливості продажу 

товарів через торговельні автомати. Організація пересувної торгівлі. Поняття 

пересувної торгівлі, її види. Сутність і технічні засоби для організації пересувної 

(розвізної і розносної) пересувної торгівлі. Особливості формування асортименту 

товарів в автомагазинах. Організація роботи автомагазинів. Організація і 

технологія продажу товарів та обслуговування покупців в автомагазинах. Продаж 

товарів за замовленнями. Організація продажу товарів за замовленнями покупців 

в Україні. Продаж товарів вдома у покупців.  

Поняття та види ярмарків з роздрібного продажу товарів, порядок їх 

проведення. Поняття та види базарів, основи їх організації. Нові форми 

позамагазинного продажу товарів. Продаж товарів у системах мережевого 

маркетингу. Типи прямого роздрібного продажу товарів: за каталогами, за 

допомогою телебачення, комп'ютера. Особистий продаж товарів через торгових 

агентів вдома у покупців, на робочому місці та ін. 

Особливі форми роздрібного продажу товарів. Комісійна торгівля 

непродовольчими товарами. Правила комісійної торгівлі непродовольчими 

товарами. Продаж товарів у кредит і в розстрочку (на виплату). Роздрібні 

аукціони. 

Посилкова торгівля. Загальні засади організації посилкової торгівлі. Основні 

торговельні системи в посилковій торгівлі. Системи “Товари-поштою”, “Книги-

поштою”,“Скриня”, «Книжковий клуб», «Клуб сімейного дозвілля» та ін. 

Особливості продажу і розрахунків за товари в системах посилкової торгівлі. 

Електронна торгівля. Мережа Інтернет як основа електронної торгівлі. 

Досвід розвитку глобальної роздрібної торгівлі через мережу Інтернет та стан її 

розвитку в Україні. Особливості формування асортименту товарів у системах 

електронної торгівлі. Організація показу товарів у електронному магазині. 

Організація замовляння товарів, доставка і розрахунки за товари у системах 

електронної торгівлі.  

Організація торгівлі на ринках. Суть та особливості торгівлі на ринках, її 

роль та соціально-економічне значення. Класифікація підприємств ринків: види, 

матеріально-технічна база, організація роботи і обслуговування покупців. 

Загальні вимоги до організації роботи ринків в Україні. Правила торгівлі на 

ринках. Особливості організації роботи продовольчих і непродовольчих ринків.  

1.13. Норми і правила торговельного обслуговування. Порядок 

провадження торговельної діяльності. Основний зміст нормативних актів, які 

регулюють торговельну діяльність. Основні правила роботи магазинів, 

дрібнороздрібної торговельної мережі, фірмових магазинів, магазинів-салонів. 

Основні правила роздрібної торгівлі окремими видами товарів. Правила продажу 



основних груп продовольчих і непродовольчих товарів. Правила обміну товарів у 

непродовольчих магазинах. Правила продажу непродовольчих товарів у 

розстрочку. Правила торговельного обслуговування споживачів. Правила 

застосування реєстраторів розрахункових операцій. Порядок застосування 

реєстраторів розрахункових операцій і проведення розрахункових операцій в 

роздрібних торговельних об’єктах. Правила використання засобів вимірювання у 

торговельних об’єктах.  

Захист прав споживачів у торгівлі. Правила і порядок повернення та/або 

обміну товарів. Культура торгівлі та показники її рівня. Основні показники якості 

торговельного обслуговування.  

Державний і громадський контроль за виконанням нормативних актів щодо 

забезпечення належного торговельного обслуговування населення.  

1.14. Організація і технологія товаропостачання роздрібної торговельної 

мережі. Сутність поняття "товаропостачання роздрібної торговельної мережі". 

Основні вимоги і завдання раціональної організації товаропостачання роздрібної 

торговельної мережі в умовах ринкових відносин. Визначальні фактори 

організації системи товаропостачання роздрібної торговельної мережі та її 

ефективності. 

Форми і методи товаропостачання. Вибір джерел і форм товаропостачання 

роздрібної торговельної мережі. Організація товаропостачання роздрібних 

торговельних об’єктів, що входять до складу корпоративної торговельної мережі 

та інших видів об’єднань. Організація товаропостачання торговельних об’єктів, 

що належать фізичним особам-підприємцям. 

Використання матеріалів вивчення попиту для обґрунтування замовлень на 

поточне завезення товарів. Організація подання замовлень на завезення товарів у 

магазини. 

Організація завезення товарів у роздрібні торговельні підприємства. Способи 

(методи) доставляння товарів. Організація і технологія централізованої доставки 

товарів (ЦДТ). Організація і технологія децентралізованого завезення товарів зі 

складів оптових підприємств, від інших постачальників. Технологія 

товаропостачання. Індустріальна схема товаропостачання на базі використання 

тари-обладнання. Технологія завантажування товарів на транспортні засоби. 

1.15. Організація перевезень торговельних вантажів. Місце транспорту в 

системі суспільного виробництва. Транспорт загального і незагального 

користування. Роль транспорту в торгівлі. Основні види транспортних засобів і 

умови їх ефективного  застосування в ринковій економіці. Роль транспорту у 

перевезенні товарів, його види та особливості. Стан розвитку транспорту в 

Україні та в розвинутих країнах світу. Транспортно-експедиторське 

обслуговування підприємств торгівлі. 

Вимоги щодо автомобільного транспорту з позицій торгівлі. Сучасний стан, 

структура парку автомобільного транспорту в Україні. Класифікація 

автотранспортних засобів, які використовуються для перевезень торговельних 

вантажів. Класифікація автомобільних перевезень. Організація перевезень товарів 

автомобільним транспортом в сучасних умовах. Організація перевезень товарів 

власним автотранспортом торговельних підприємств. Організація перевезень 

торговельних вантажів автотранспортом загального користування. Порядок 



укладання договорів на перевезення товарів автомобільним транспортом. Порядок 

організації замовляння транспорту. Організація і технологія навантажувально-

розвантажувальних робіт під час автомобільних перевезень. Документальне 

оформлення перевезення торговельних вантажів автомобільним транспортом. 

Оплата автомобільних перевезень.  

Організація і технологія перевезень товарів залізничним транспортом. 

Класифікація залізничних перевезень. Організація залізничних перевезень 

торговельних вантажів в Україні в сучасних умовах. Технологія виконання 

транспортно-експедиторських операцій на залізничному транспорті. 

Документальне оформлення перевезення торговельних вантажів залізничним 

транспортом. Оплата залізничних перевезень торговельних вантажів. 

Особливості організації і технології перевезень товарів водним транспортом, 

їх документальне оформлення та оплата. Особливості організації перевезення 

товарів авіаційним транспортом. Контейнерні і пакетні перевезення торговельних 

вантажів, їх переваги, недоліки, проблеми впровадження. Перевезення 

торговельних вантажів і завдання їх оптимізації. Транспортна логістика, її 

предмет і завдання. 

1.16. Організація і технологія тарних операцій в торгівлі. Роль і функції 

тари й упаковки в організації торгово-технологічних процесів і товаропросування. 

Основні вимоги до тари. Класифікація тари. Основні види тари, перспективи їх 

використання в Україні. Вимоги щодо тари для різних продовольчих і 

непродовольчих товарів. Функції споживчої, транспортної тари, тари-обладнання. 

Перспективні види тари.  

Уніфікація й стандартизація тари, її маркування. Якість тари та критерії її 

визначення. Категорії якості основних найбільш розповсюджених видів тари.  

Тарне господарство в торгівлі, умови його раціональної організації. 

Організація тарних операцій у торгівлі. Нормативно-правова база організації 

тарних операцій в торгівлі. Основні нормативні документи, що регламентують 

порядок організації тарообороту. Правила застосування, обігу і повернення 

засобів упаковки багаторазового використання в Україні. Правила повторного 

використання дерев’яної, картонної тари і паперових мішків в Україні. 

Документальне оформлення обороту тари. 

Зміст, особливості здійснення тарних операцій в торгівлі. Технологія 

виконання операцій з тарою у підприємствах торгівлі. Техніка розкриття окремих 

видів тари. Приймання, зберігання і повернення тари. Розрахунки і матеріальна 

відповідальність при операціях з тарою.  

Зарубіжний досвід розвитку виробництва тари і пакувальних матеріалів, їх 

повторного використання, переробки та утилізації. Шляхи розвитку виробництва 

тари в Україні та скорочення витрат і втрат по тарі. 

 

2. Торговельне підприємництво та комерційна діяльність 

 

2.1. Сутність, роль підприємництва та його особливості в сфері 

торгівлі. Поняття, сутність та функції торговельного підприємництва. 

Особливості і характерні риси торговельного підприємництва. Умови, показники 

бізнес-клімату і чинники розвитку підприємництва в торгівлі. Форми і види 



торговельного підприємництва та їх систематизація. 

2.2. Державне регулювання підприємницької діяльності та 

самоорганізація суб’єктів торговельного підприємництва. Система державного 

регулювання розвитку підприємництва в сфері торгівлі. Законодавче і нормативне 

регулювання підприємницької діяльності в сфері торгівлі. Стимулювання і 

обмеження в торговельному підприємництві. 

Система контролю і нагляду за діяльністю суб’єктів підприємництва. Органи 

державного регулювання торговельного підприємництва. 

2.3. Організаційно-правові форми торговельного підприємництва. 
Основні види суб’єктів господарювання в торгівлі та їх класифікація. Прості 

форми підприємництва в торгівлі і тенденції їх розвитку. Складні організаційні 

форми підприємництва характерні для торгівлі.  

2.4. Утворення суб’єктів торговельного підприємництва. 

Підприємницька ідея і критерії вибору видів діяльності. Оцінка ринкового та 

інституціонального середовища, прогнозування змін в них. Вибір організаційно-

правової форми торговельного підприємництва. Способи утворення 

підприємницької структури. Підготовка і оформлення пакету документів для 

реєстрації суб’єкта підприємництва. Процедура реєстрації суб’єктів 

підприємницької діяльності. Післяреєстраційні процедури легітимізації суб’єктів 

підприємництва. Дозволи в торговельному підприємництві. Перереєстрація, 

статутні зміни, реструктуризація, санація і ліквідація підприємницького суб’єкту.  

2.5. Загальна характеристика сфер торговельного підприємництва. 

Загальна характеристика форм і методів господарювання та їх вибір. Сутність, 

зміст і особливості підприємницької діяльності в роздрібній торгівлі. Форми 

підприємницької діяльності та їх особливості в сфері оптової торгівлі. Суб'єкти 

оптової торговельної діяльності. Підприємництво в сфері надання торговельно-

посередницьких послуг. Особливості підприємницької діяльності торговельних 

агентів, брокерів, консигнаторів. Підприємницька діяльність організаторів 

оптового обороту (бірж, аукціонів, оптових ринків, виставково-ярмаркових 

центрів). 

2.6. Основи бізнес-планування. Суть бізнес-плану в торговельному 

підприємництві, мета його створення і призначення Оформлення бізнес-плану, 

його затвердження і порядок реалізації.  

2.7. Стратегії торговельного підприємництва. Види стратегій 

характерних для торговельного підприємництва і обґрунтування їх вибору. Ділова 

стратегія суб’єкту підприємництва. Інноваційні стратегії в торговельному 

підприємництві. Конкурентні стратегії в підприємництві. Маркетингові стратегії 

на ринку товарів та послуг.  

2.8. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності. Фінанси 

торговельного підприємства. Фінансові відносини підприємства. Джерела 

формування фінансових ресурсів підприємства. Організація фінансового 

обслуговування суб’єктів підприємницької діяльності. Кредит як засіб 

фінансування підприємницької діяльності. Види кредитних послуг банків. 

Документальне оформлення кредиту. Лізинг як інструмент фінансування 

економічних операцій.  

2.9. Кадрове забезпечення підприємницької діяльності. Персонал 



підприємства: класифікація, структура. Кадрова політика. Політика добору кадрів, 

політика оплати праці, політика формування кадрових процедур, політика 

соціальних відносин. Джерела набору кадрів. Підбір кадрів. Формулювання вимог 

до майбутніх працівників. Наймання працівника на основі контракту. 

Стимулювання праці найманих робітників у бізнесі  

2.10. Етична та соціальна відповідальність торговельного 

підприємства. Особистість підприємця та його ділові якості. Підприємництво та 

споживачі. Підприємництво та захист конкуренції. Відповідальність підприємців. 

Соціальна відповідальність підприємців.  

2.11. Торгівля як сфера комерційної діяльності. Суб’єкти і об’єкти 

комерційної діяльності. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг як 

наукова дисципліна. Функції, завдання і межі дисципліни. Методи і прийоми 

пізнання комерційної діяльності. Зв'язок курсу з суміжними дисциплінами. Суть 

комерційної діяльності. Комерційна діяльність як категорія, процес, функція. 

Комерційний процес. Комерційна операція. Структура комерційної діяльності. 

Елементи комерційної діяльності. Сегментація елементів комерційної діяльності 

залежно від стадії просування товарів до споживача та спеціалізації суб'єктів 

комерційної діяльності. Принципи комерційної діяльності: економічна свобода, 

конкурентоздатність, адаптованість, ризикованість, ефективність.  

Види і класифікація суб'єктів комерційної діяльності. Товар як об'єкт 

комерційної діяльності. Послуги і вимоги до них. Характеристика особливих 

видів об'єктів комерційної діяльності 

2.12. Система зв’язків на оптовому ринку та їх правове регулювання. 

Оптові закупівлі товарів та їх комерційне забезпечення. Закупівлі товарі на 

основі прямих зв’язків. Господарські зв’язки суб’єктів оптового ринку: значення, 

види. Класифікація господарських зв’язків. Організаційно-правове регулювання 

взаємодії суб'єктів на оптовому ринку: значення і завдання. Суть і функції 

договорів. Види господарських договорів. Контракти. Угоди. Класифікація  

договорів. Зміст договору поставки товарів. Обґрунтування конкретних умов 

договору поставки товарів. Комерційні спори і суперечки, пов'язані з виконанням 

господарських договорів. Порядок розв’язання і вирішення спорів і суперечок у 

комерційній практиці. 

Оперативне планування оптових закупівель товарів. Розробка плану 

надходження товар на підприємство. Прогнозування обсягів реалізації шляхом 

екстраполяції рядів динаміки, використання коефіцієнта еластичності попиту 

нормативним методом, методом економіко-математичного моделювання, методом 

експертних оцінок. Визначення точки беззбитковості  закупівель. Розроблення 

плану оптових закупівель. Вивчення джерел оптових закупівель. Вплив чинників 

на вибір постачальників товарів виробничої потужності, ціни, якості, 

комплектності поставок товарів, віддаленості постачальників, фінансових умов, 

умов платежів тощо. Попередній і кінцевий вибір постачальників товарів. 

Оперативний облік і контроль оптових закупівель товарів, їх значення і завдання.  

Організація оперативного контролю за закупівлями і надходженням товарів. 

Сутність і достоїнства організації закупівель товарів на основі прямих 

зв'язків. Умови застосування прямих зв'язків. Оптові закупівлі товарів на основі 

товарообмінних операцій. Закупівлі товарів на основі товарообмінних операцій. 



Операції натурального обміну.  Компенсаційні угоди. Угоди з давальницькою 

сировиною. Порядок укладання прямих договорів. Етапи укладання договору. 

Правила укладання договору. 

2.13. Комерційна діяльність з оптових закупівель товарів в окремих 

сегментах ринку (Організація закупівель товарів на ярмарках, виставках, 

аукціонах і торгах. Оптові закупівлі товарів на біржах. Оптові закупівлі 

товарів у закордонних фірм). Сутність, види і завдання оптових ярмарків і 

виставок. Характерні риси ярмаркової торгівлі. Класифікація оптових ярмарків і 

виставок. Органи ярмарку та їх функції. Ярмарковий комітет, робочі органи 

ярмарку. Організація та здійснення ярмаркових торгів. Етапи організації ярмарку. 

Підготовчий етап. Організаційний етап. Безпосередній торг. Заключний етап. 

Порядок підготовки та проведення ярмарків за кордоном. Порядок укладання 

договорів на ярмарку. Оформлення протоколу про наміри. Оформлення 

контракту.  

Суть товарних аукціонів. Основні відмінні риси товарного аукціону. Вимоги 

до аукціонного товару. Види аукціонних фірм. Розвиток аукціонної торгівлі у 

світі. Основні етапи проведення товарного аукціону. Підготовка до аукціону. 

Попередній огляд товарів. Аукціонний торг. Оформлення та реалізація аукціонної 

угоди.  

Поняття і значення комерційних торгів (тендерів). Види торгів. Тендер як 

різновид комерційних торгів. Основні етапи проведення торгів. Підготовчий етап. 

Зміст запрошення на торги. Вимоги до тендерних документів та тендерної 

пропозиції. Розгляд тендерної пропозиції.  

Біржова торгівля як форма організації оптового ринку. Поняття товарної 

біржі. Класифікація товарних бірж: за товарною спеціалізацією, за масштабами 

діяльності, за доступністю для відвідувачів, за характером біржових операцій. 

Структура товарної біржі. Види оборудок і операцій на товарних біржах. 

Класифікація оборудок і операцій на товарних біржах. Зміст біржових оборудок. 

Організація біржових торгів товарами і сировиною. Особливості проведення 

біржових операцій. Місце і роль брокерських контор (брокерів) в організації 

оптової торгівлі. Види біржових посередників. Організація роботи брокерських 

контор. Організація закупівель товарів через брокерські контори.  

Суть і види міжнародник комерційних операцій. Основні і забезпечуючі 

угоди. Експортні та імпортні, реекспортні та реімпортні операції. Організація 

експортно-імпортних оптових закупівель товарів. Прямий і непрямий метод 

здійснення міжнародних комерційних угод. Порядок регулювання оптових 

закупівель від інофірм. Види ліцензій і квот. Порядок видачі ліцензій на 

експортно-імпортні операції. Структура і зміст зовнішньоторговельних угод і 

контрактів. Обґрунтування умов зовнішньоторговельного контракту. Організація 

підготовки і проведення оптових операцій із закордонними контрагента Способи 

налагодження контактів між контрагентами: надсилання оферти, підтвердження 

замовлення, запиту тощо. 

2.14. Формування асортименту товарів в оптовій торгівлі. Організація 

оптового продажу товарів. Асортимент і номенклатура товарів: поняття і 

основи класифікації. Виробничий і торговий асортимент. Завдання перетворення 

виробничого асортименту в оптовій ланці. Порядок формування та регулювання 



асортименту товарів на оптових підприємствах. Значення товарних запасів та 

управління ними в оптовій торгівлі. Моделі оптимізації запасів. Встановлення 

оптимального розміру запасів. Оперативний облік і контроль за запасами. 

Регулювання товарних запасів. Оперативне маневрування товарними запасами. 

Суть оптового продажу. Види оптового обороту: складський і транзитний 

товарооборот, комерційне обґрунтування їх вибору. Організація та методи 

продажу товарів зі складів оптових баз. Продаж товарів зі складів: бази з 

особистим відбиранням товарів покупцями, за телефонними, письмовими 

замовленнями, через пересувні кімнати товарних взірців, через роз'їзних 

товарознавців, через автосклади методом стандартного (нормативного) 

постачання. Прогресивні методи оптового продажу товарів зі складів баз та їх 

комерційне забезпечення. Організація роботи залу товарних взірців на оптових 

базах.  

2.15. Особливості комерційної діяльності в роздрібній торгівлі. 

Формування асортименту товарів у роздрібній торговельній мережі. Поняття, 

склад та види роздрібних торговців. Роздрібна торгова мережа, класифікація, 

спеціалізація і типізація. Основні напрямки розвитку і її розміщення. 

Ефективність функціонування роздрібної мережі. Функції і завдання роздрібної 

торгівлі: Склад і структура роздрібної торгівлі. Класифікація форм і методів 

роздрібної торгівлі. Зміст комерційної діяльності в роздрібній торгівлі. Чинники і 

умови розвитку комерційної діяльності в сфері роздрібної торгівлі. 

Суть, поняття і зміст асортиментної політики в торгівлі. Формування 

асортименту товарів роздрібній торговій мережі як комерційна функція 

управління товарною пропозицією. Вплив чинників на побудову асортименту 

товарів у торговельній мережі. Стратегії формування асортименту товарів у 

роздрібній мережі. Методологічні підходи до формування асортименту товарів у 

магазинах. Принципи формування асортименту. Етапи формування асортименту. 

Асортиментні переліки товарів. Особливості формування асортименту товарів у 

різних типах магазинів. Регулювання і контроль асортименту товарів у 

торговельній мережі. 

2.16. Форми і методи продажу товарів в роздрібній торгівлі. Комерційне 

забезпечення системи послуг в торгівлі. Класифікація форм і методів продажу 

товарів. Магазинна, позамагазинна і особлива форми продажу товарів. Методи 

продажу товарів: продаж товарів через прилавок обслуговування, з 

індивідуальним обслуговуванням, самообслуговування, продаж товарів за 

зразками, продаж товарів з відкриті викладенням, продаж товарів за попередніми 

замовленнями покупців. Методи активізації продажу товарів: виставки-продажі, зі 

зниженням ціни, сезонний розпродаж, продаж товарів з використанням бізнес-

лотереї, послідовний продаж товарів.  Комерційне обґрунтування їх застосування. 

Класифікація позамагазинних форм продажу товарів.  

Організація і комерційне забезпечення торгівлі послугами на оптовому 

ринку. Посередницько-торговельні оптові послуги. Інженерно-технічні 

(інжинірингові) оптові послуги. Послуги оренди на оптовому ринку. Туристично-

рекреаційні оптові послуги. Соціально-економічна ефективність торгівлі 

оптовими послугами. Набір торговельних послуг та його класифікація. 

Розширення сервісного обслуговування як ефективний засіб конкурентної 



боротьби за покупця. Організація сервісного обслуговування. Стандарти 

обслуговування. Створення сприятливих умов та стимулювання продажу послуг. 

Ризики покупців під час придбання послуг. 

2.17. Комерційний ризик і шляхи його пом'якшення. Ефективність 

комерційної діяльності. Суть комерційного ризику. Основні причини 

виникнення ризику. Види ризиків та характеристика. Аналіз і оцінка 

комерційного ризику. Зони ризику. Вимірювання ризику. Методи аналізу ступеня 

ризику. Якісний та кількісний аналіз ризику. Статистичний, експертний та 

аналітичні методи кількісного аналізу ризику. Зниження ризиків. Способи 

зниження ступеня ризику: уникнення та попередження, диверсифікація, 

страхування, одержання додаткової інформації.  

Суть ефективності комерційної діяльності. Поняття ефекту та витрат. Види 

ефективності комерційної діяльності. Критерій ефективності комерційної 

діяльності. Показники ефективності комерційної діяльності.  Класифікація 

показників Інтегральний, узагальнюючий та специфічні показники. Принципи 

формування систем  показників ефективності. Ефективність виконання 

комерційних договорів. 

 

3. Товарознавство харчових продуктів 

 

3.1. Зернові культури. Значення зерноборошняних товарів у харчуванні. 

Тенденції споживання продуктів переробки зерна, норми споживання. Значення 

агропромислового комплексу України у вирішенні завдань з метою збільшення 

виробництва зерна як сировини для виготовлення зерноборошняних товарів. Стан 

та перспективи розвитку зерноборошняних товарів в Україні. Принципи 

класифікації зернових культур (ботанічна, товарна та ін.). Особливості будови 

зерна справжніх і просоподібних злаків, гречки і бобових культур. Хімічний склад 

і фізичні властивості зерна різних культур, розподіл поживних речовин між 

окремими анатомічними частинами зернини. Вплив структури і складу зерна на 

технологічні властивості та на харчову цінність продуктів переробки зерна. 

Чинники, що впливають на хімічний склад зерна (ступінь стиглості, сорт, 

кліматичні умови, агротехніка та ін.). Поняття про зернову масу. Принцип оцінки 

зернової маси за стандартами. Вимоги до якості зернових мас, базисні й 

обмежувальні кондиції. Вимоги до якості круп'яної сировини, її вплив на обсяги 

виробництва і вартість круп. Вплив зберігання на споживні властивості зерна. 

Розміщення та зберігання, умови і способи зберігання зерна у складах і 

елеваторах. Процеси, що відбуваються у зерні під час зберігання. Контроль якості 

зернової маси. Засоби забезпечення збереження якості зерна (боротьба з 

шкідниками, очищення, сушіння, систематичне спостереження за якістю). 

Дефекти зерна. 

3.2. Крупи, борошно. Загальна характеристика крупи. Класифікація круп. 

Принципи, що покладені в основу класифікації круп. Фактори, що формують 

якість крупи - сировина і процеси виробництва. Хімічний склад, харчова цінність 

і споживні властивості круп основних видів. Крупи підвищеної біологічної 

цінності. Оцінка якості крупи. Круп’яні концентрати. Класифікація, асортимент, 

споживні властивості. Оцінка  якості. Дефекти. Збереження споживних 



властивостей круп та круп’яних концентратів на різних етапах товароруху. 

Вимоги до якості. Умови, способи та терміни зберігання. Процеси, які 

відбуваються під час зберігання. Дефекти. 

Споживні властивості борошна. Принципи класифікації. Фактори, що 

формують якість сировина і процеси виробництва. Борошно для вироблення 

макаронних виробів. Вимоги до якості. Способи і оптимальні умови зберігання 

борошна, крупи і круп’яних концентратів. Зміни якості борошна, круп і круп’яних 

концентратів під час зберігання. Дефекти. Умови перевезення та їх вплив на 

якість. Втрати борошна, круп і круп’яних концентратів і шляхи зменшення 

3.3. Хліб і хлібобулочні вироби. Сухарні та бубличні вироби. Значення хліба 

та хлібобулочних виробів у харчуванні людини. Норми та рівень споживання. 

Хімічний склад і харчова цінність хліба і хлібобулочних виробів. Основи 

класифікації. Фактори, що формують якість хліба: сировина і процеси 

виробництва. Вплив нових прогресивних способів приготування тіста на якість 

хліба. Шляхи підвищення біологічно: цінності, вдосконалення асортименту хліба 

та хлібобулочних виробів. Якість хліба та хлібобулочних виробів. Дефекти і 

хвороби хліба, причини їх виникнення та можливості усунення. Умови 

транспортування і зберігання хліба і хлібобулочних виробів. Процеси, що 

відбуваються в хлібобулочних виробах під час зберігання. Прогресивні способи 

зберігання. Черствіння хліба, сутність цього процесу, причини і способи 

уповільнення. 

Загальна характеристика сухарних виробів. Класифікація. Споживні 

властивості Фактори, що формують асортимент і якість. Хімічний склад і харчова 

цінність сухарних виробів. Вимоги до якості. Пакування сухарних виробів. Умови 

і термін зберігання сухарних виробів. Дефекти.  

Загальна характеристика бубличних виробів. Класифікація, характеристика 

асортименту. Фактори, що формують якість. Хімічний склад і харчова цінність 

виробів залежно від рецептури. Вимоги до якості. Пакування, транспортування 

бубличних виробів. Способи і оптимальні умови зберігання бубличних виробів. 

Процеси, що відбуваються під час зберігання. Втрати і шляхи їх зменшення. 

3.4. Макаронні вироби. Загальна характеристика макаронних виробів, 

значення в харчуванні, норми і рівень споживання. Споживні властивості 

макаронних виробів. Вплив сировини і процесів виробництва на формування 

асортименту та якість макаронних виробів. Хімічний склад виробів, їх харчова 

цінність, шляхи її підвищення. Основні напрямки підвищення біологічної цінності 

макаронних виробів. Класифікація макаронних виробів, характеристика 

асортименту. Вимоги до якості. Пакування, транспортування і зберігання 

макаронних виробів. Зміни якості під час зберігання. Втрати і шляхи їх 

зменшення. 

3.5. Крохмаль і крохмалепродукти. Цукор і замінювачі цукру. Крохмаль. 

Характеристика крохмалю, будова, властивості. Чинники, що формують якість: 

сировина, технологія виробництва. Види і товарні сорти. Вимоги до безпечності 

та якості. Крохмалепродукти. Види, товарні сорти, особливості виробництва. 

Характеристика та властивості крохмалепродуктів. Вимоги до безпечності та 

якості. Пакування, маркування та умови зберігання крохмалю та 

крохмалепродуктів. Дефекти. 



Стан та перспективи розвитку виробництва, споживання. Значення цукру у 

харчуванні людини. Цукор. Загальна характеристика, хімічний склад та харчова 

цінність, сахароза: фізико-хімічні та технологічні властивості. Цукор білий. 

Чинники, які формують якість: сировина, технологія виробництва. 

Характеристика асортименту. Вимоги до безпечності та якості. Відмінні 

особливості цукру білого від коричневого. Пакування, маркування, умови 

транспортування та зберігання цукру. Види втрат. Процеси, що зумовлюють 

втрати та шляхи їх скорочення. Дефекти цукру. 

Класифікація та асортимент замінювачів цукру. Характеристика окремих 

видів та їх властивості. Особливості хімічного складу, харчова цінність та 

безпечність солодких речовин природного та синтетичного походження. Вимоги 

до безпечності та якості. Пакування, маркування та умови зберігання замінювачів 

цукру та підсолоджувальних речовин.  

3.6. Мед. Стан та перспективи розвитку виробництва та споживання меду. 

Значення меду у харчуванні людини. Особливості одержання меду. Хімічний 

склад, харчова цінність та споживні властивості меду. Класифікація та асортимент 

меду. Характеристика основних видів. Вимоги до безпечності та якості. 

Пакування, маркування, умови транспортування і зберігання меду. Зміна якості 

меду під час товароруху. Дефекти меду. Фальсифікація меду та методи її 

виявлення. Штучний мед. Особливості одержання. Характеристика асортименту. 

Вимоги до якості. Пакування, маркування, умови зберігання штучного меду. 

Дефекти. 

3.7. Цукристі кондитерські вироби. Фруктово-ягідні кондитерські вироби. 

Класифікація, особливості хімічного складу та харчова цінність. Варення, джем, 

желе, конфітюр, повидло, цукати. Загальна характеристика. Чинники, що 

формують якість: сировина, особливості виробництва. Характеристика 

асортименту. Вимоги до безпечності та якості. Пакування, маркування, умови 

зберігання. Дефекти. Мармелад і пастильні вироби. Загальна характеристика. 

Формування споживних властивостей різних видів мармеладу: фруктово-ягідного, 

желейного та желейно-фруктового. Характеристика асортименту. Вимоги до 

безпечності та якості. Пакування, маркування, умови зберігання. Дефекти. 

Карамельні вироби. Загальна характеристика. Хімічний склад та харчова 

цінність. Чинники, які формують якість: сировина, технологія виробництва. 

Класифікація і асортимент карамелі. Характеристика начинок. Вимоги до 

безпечності та якості. Пакування, маркування, умови зберігання. Дефекти. 

Шоколад та шоколадні вироби. Характеристика бобів какао: будова, склад та 

властивості складових частин. Основні сорти. Хімічний склад та харчова цінність 

бобів какао. Переробка бобів какао. Масло какао і його властивості. Замінники та 

еквіваленти масла какао. Шоколад. Загальна характеристика. Хімічний склад та 

харчова цінність. Чинники, що формують якість: сировина, технологія 

виробництва. Класифікація і характеристика асортименту. Вимоги до безпечності 

та якості. Пакування, маркування, умови зберігання. Дефекти. 

Порошок какао та какаовмісні суміші. Загальна характеристика. Хімічний 

склад та харчова цінність. Характеристика асортименту. Вимоги до безпечності та 

якості. Пакування, маркування, умови зберігання. Дефекти. 

Цукерки. Загальна характеристика. Хімічний склад та харчова цінність. 



Вплив сировини і технології виробництва на формування споживних 

властивостей цукерок м'якої та твердої консистенції. Класифікація і асортимент 

цукерок м'якої  і твердої консистенції. Загальна характеристика ірису. Вимоги до 

безпечності та якості. Пакування, маркування, умови зберігання. Дефекти. 

3.8. Борошняні кондитерські вироби. Відмінність борошняних 

кондитерських виробів від цукристих та характеристика їх властивостей. 

Хімічний склад та харчова цінність. Характеристика сировини та її вплив на 

якість борошняних кондитерських виробів. Відмінні особливості печива, галет, 

пряничних виробів, вафель, тортів і тістечок, кексів, рулетів, ромових баб. 

Чинники, що формують їх якість: сировина, технологія виробництва. 

Класифікація окремих груп борошняних кондитерських виробів та 

характеристика асортименту. Класифікація окремих груп борошняних 

кондитерських виробів. Вимоги до безпечності та якості. Пакування, маркування, 

умови зберігання. Дефекти.  

3.9. Національні кондитерські вироби і кондитерські вироби спеціального 

призначення. Східні ласощі. Загальна характеристика. Класифікація та 

характеристика асортименту. Вимоги до безпечності та якості. Пакування, 

маркування, умови зберігання. Дефекти. Халва. Загальна характеристика. 

Відмінність від інших груп цукристих кондитерських виробів. Хімічний склад та 

харчова цінність. Вплив сировини та технології виробництва на формування 

якості халви. Характеристика асортименту. Тенденції створення кондитерських 

виробів спеціального призначення. Класифікація. Особливості хімічного складу 

та харчова цінність дієтичних, лікувальних, вітамінізованих, дитячих виробів та 

виробів для спортсменів і туристів. Чинники, що формують якість: сировина, 

технологія виробництва. Вимоги до безпечності та якості. Пакування, маркування, 

умови зберігання. Дефекти. 

3.10. Жувальні гумки. Розвиток виробництва та споживання жувальних 

гумок. Хімічний склад. Характеристика сировини. Особливості виробництва та 

формування якості жувальних гумок. Класифікація та характеристика 

асортименту. Оцінка безпечності та якості та жувальних гумок. Особливості їх 

пакування та маркування. Умови зберігання. Дефекти. 

3.11. Свіжі фрукти і овочі. Хімічний склад і харчова цінність. Значення 

фруктів і овочів у харчуванні людини, норми їх споживання. Споживні властивості 

свіжих фруктів і овочів. Класифікація та особливості будови і складу: 

насіннячкові, кісточкові, ягідні, тропічні, субтропічні та горіхоплідні плоди. 

Ознаки сортів, використання, оцінка якості.  

Класифікація овочів. Вегетативні овочі: бульбоплоди, коренеплоди, 

капустяні, цибулеві, салатно-шпинатні, пряно-смакові. Плодові овочі: томатні, 

гарбузові, зернобобові. Оцінка якості, дефекти. Умови й термін зберігання. 

Втрати під час товароруху та заходи щодо їх зменшення 

3.12. Продукти перероблення фруктів і овочів. Класифікація способів 

переробки, їх сутність. Порівняльна характеристика фруктово-овочевої продукції 

залежно від способу переробки. Фруктово-овочеві консерви: класифікація, 

асортимент, фактори, що впливають на якість. Заморожені фрукти і овочі: 

способи заморожування, їх вплив на формування споживних властивостей та 

якості. Класифікація, асортимент. Сушені фрукти і овочі: способи сушіння, їх 

вплив на формування споживних властивостей та якість. Класифікація. 



Ферментовані овочі і фрукти: теоретичні основи, технологія виробництва. 

Прогресивні методи ферментації. Класифікація, асортимент. Вимоги до якості, 

дефекти. Умови і терміни зберігання. 

3.13. Гриби та продукти їхнього перероблення. Споживна цінність грибів. 

Класифікація їстівних грибів. Вимоги до я безпечності та якості свіжих грибів. 

Пакування та зберігання. Способи перероблення грибів, їх вплив на споживні 

властивості продукції. Класифікація та характеристика асортименту. Пакування, 

маркування, зберігання. Вимоги до безпечності та якості. 

3.14. Чай і чайні напої. Чай. Загальна характеристика. Хімічний склад чаю, 

харчова цінність. Класифікація та асортимент. Основні напрямки формування 

асортименту. Байховий чай: чорний, червоний, жовтий і зелений. Вплив сировини 

і особливостей виробництва на формування якості чаю. Фабричні та товарні 

сорти. Ароматизований та гранульований чай, Особливості виробництва, склад і 

властивості. Пресований чай. Сировина і особливості виробництва. Вимоги до 

якості. Товарні сорти. Оцінка якості чаю. Дефекти чаю, їх виникнення і шляхи 

запобігання. Чайні напої. Відмінність чайних напоїв від чаю. Характеристика 

асортименту. Оцінка якості чайних напоїв. Умови і терміни зберігання чаю і 

чайних напоїв під час товароруху, їх вплив на якість. 

3.15. Кава та кавові напої. Кава. Загальна характеристика. Хімічний склад і 

харчова цінність. Класифікація. Кава в зернах - сира і смажена. Характеристика 

особливостей складу і органолептичних властивостей. Товарні сорти. Кава 

швидкорозчинна. Виробництво. Оцінка якості кави. Дефекти кави, причини їх 

утворення і шляхи запобігання. Кавові напої. Основні відміни кавових попоїв 

залежно від використаної сировини. Асортимент, оцінка якості, умови зберігання. 

3.16. Прянощі і приправи. Прянощі. Загальна характеристика. Значення 

прянощів у харчуванні. Основні ароматичні і смакові речовини. Класифікація. 

Характеристика асортименту. Оцінка якості прянощів. Дефекти прянощів і шляхи 

їх запобігання. Замінники прянощів та їх характеристика. 

Приправи кухонна сіль, глутамат натрію, харчові кислоти, готові приправи 

(столова гірчиця, хрін, соуси). Загальна характеристика. Значення приправ у 

харчуванні. Сировина, способи одержання, оцінка якості. Дефекти приправ і 

шляхи їх запобігання. Умови і термін зберігання прянощів і приправ. 

3.17. Напої. Безалкогольні напої. Загальна характеристика. Класифікація 

безалкогольних напоїв. Мінеральні води. Загальна характеристика. Класифікація. 

Асортимент. Особливості хімічного складу і призначення мінеральних вод річних 

груп і видів. 

Негазовані безалкогольні напої: плодово-ягідні соки, сиропи, плодово-ягідні 

морси, екстракти та гарячі плодово-ягідні напої, безалкогольні вина, коктейлі і 

аперитиви. Загальна характеристика. Особливості їх виготовлення і використання. 

Класифікація і асортимент. Газовані безалкогольні напої: газована вода, газовані 

напої у пляшках, газовані коктейлі, безалкогольне шампанське, безалкогольне 

пиво, сухі газовані напої. Асортимент, хімічний склад і харчова цінність. 

Фактори, які впливають на якість. 

Квас і напої з хлібної сировини. Загальна характеристика. Особливості їх 

використання. Асортимент. Оцінка якості безалкогольних напоїв. Дефекти, 

причини їх виникнення і шляхи запобігання. Умови і строки зберігання.  

Слабоалкогольні напої. Пиво. Загальна характеристика. Основні напрямки 



формування асортименту і підвищення якості пива. Класифікація. Асортимент. 

Оцінка якості. Дефекти пива, причини їх виникнення і шляхи запобігання. Умови 

і терміни зберігання пива. Медові напої. Загальна характеристика. Асортимент. 

Вимоги до якості. Умови і терміни зберігання. 

Алкогольні напої. Загальна характеристика. Основні напрямки формування 

асортименту. Класифікація алкогольних напоїв. Спирт. Сировина, способи 

одержання, відмінні особливості. Використання. Товарні сорти. Горілка. Загальна 

характеристика. Чинники, що впливають на якість. Асортимент. Оцінка якості. 

Лікеро-горілчані вироби. Загальна характеристика. Чинники, що впливають на 

якість. Класифікація. Асортимент. Оцінка якості. Балова оцінка. Дефекти, 

причини їх утворення і шляхи запобігання. Умови і терміни зберігання. 

Алкогольні напої різних країн світу. Ром. Віскі. Джин. Порівняльна 

характеристика алкогольних напоїв вітчизняного і закордонного виробництва. 

Виноградні, плодово-ягідні вина та коньяки. Виноградні вина. Загальна 

характеристика. Основні напрямки формування асортименту. Чинники, що 

впливають на якість. Класифікація. Асортимент. Процеси, що відбуваються при 

утворенні, формуванні, дозріванні, старінні та відмиранні вин. Плодово-ягідні 

вина. Сировина і особливості технології виготовлення. Класифікація. Асортимент. 

Оцінка якості. Хвороби, вади і недоліки вин. Коньяки. Загальна характеристика. 

Чинники, що впливають на якість. Класифікація та асортимент. Оцінка якості вин 

і коньяків. Система балової оцінки. Хвороби, вади і недоліки вин та коньяків. 

Умови і терміни зберігання. 

3.18. Тютюнові вироби. Загальна характеристика. Виробництво. 

Класифікація. Асортимент. Оцінка якості. Транспортування і зберігання 

тютюнових виробів. Дефекти, причини їх утворення. Порівняльна характеристика 

тютюнових виробів вітчизняного і закордонного виробництва. 

3.19. Молоко та вершки. Хімічний склад та харчова цінність молока різних 

сільськогосподарських тварин. Характеристика основних речовин, що входять до 

складу молока, їх властивості, значення у харчуванні, зміни під час зберігання та 

переробки молока. Властивості молока (фізичні, хімічні) і процеси (фізичні, 

хімічні, біохімічні), що відбуваються у молоці під впливом різних факторів. Зміна 

складових частин молока під дією високих температур. Способи обробки молока. 

Спільні та відмінні властивості молока та вершків. Фактори, що формують 

якість молока та вершків: сировина, процеси виробництва. Характеристика 

основних видів пастеризованого та стерилізованого молока і вершків. Вимоги до 

безпечності та якості. Пакування, умови та терміни зберігання. Зміна якості 

молока та вершків під час товароруху. Дефекти. 

3.20. Кисломолочні продукти. Загальна характеристика. Біохімічні та 

фізико-хімічні процеси, що відбуваються при виробництві кисломолочних 

продуктів. Класифікація: кисломолочні напої, сметана, кисломолочний сир, 

сиркові вироби та молочні десерти. Хімічний склад, харчове та дієтичне значення. 

Фактори, що формують якість: сировина, процеси виробництва. Характеристика 

традиційних та нових видів кисломолочних продуктів. Вимоги до безпечності та 

якості. Розфасовка, упаковка, маркування та транспортування. Зміни якості під 

час товароруху. Умови і терміни зберігання та реалізації. Дефекти. 

3.21. Сухі та згущені молочні продукти. Загальна характеристика. 



Класифікація сухих та згущених молочних продуктів залежно від використаної 

сировини та способів консервування. Хімічний склад та харчова цінність. 

Використання сухих та згущених молочних продуктів. Фактори, що формують 

якість та стійкість у зберіганні: сировина, процеси виробництва. Характеристика 

згущених та стерилізованих молочних продуктів. Сухі молочні продукти. 

Особливості сухих молочних сумішей для дитячого харчування. Вимоги до 

безпечності та якості. Дефекти. Зміни якості під час товароруху. 

3.22. Морозиво. Загальна характеристика. Хімічний склад та харчова 

цінність. Класифікація та асортимент морозива. Ринок морозива. Фактори, що 

формують якість морозива. Сировина, процеси виробництва. Розфасовка, 

пакування та маркування морозива. Вимоги до безпечності та якості. Умови 

транспортування, зберігання та реалізації. Дефекти. 

3.23. Сири. Класифікація сирів. Сутність виготовлення сичугових і 

кисломолочних сирів. Споживні властивості сирів: харчова, біологічна і 

енергетична цінність. Фактори формування споживних властивостей сирів: 

сировина, технологія виробництва. Сутність біохімічних процесів при дозріванні 

сирів. Шляхи прискорення дозрівання; їх вплив на якість готової продукції. 

Фактори формування асортименту твердих і м'яких сичугових сирів, розсільних, 

кисломолочних і перероблених сирів. Класифікація і характеристика асортименту 

сирів вітчизняного та зарубіжного виробництва. Вимоги до безпечності та якості 

сирів. Пакування, маркування, умови і терміни зберігання сирів. Дефекти сирів їх 

причини та способи запобігання. 

3.24. Харчові жири: класифікація, склад і властивості. Стан і 

перспективи виробництва, споживання. Значення жирів у харчуванні. Науково 

обґрунтовані норми їх споживання. Ліпіди: класифікація і загальні властивості. 

Жирні кислоти: насичені і ненасичені. їх властивості і вплив на температуру 

плавлення і застигання, консистенцію, засвоюваність, харчову цінність і стійкість 

при зберіганні жирів. Гліцериди. Хімічна природа і структура, будова. Фізико-

хімічні властивості. Речовини, супутні гліцеридам: вільні жирні кислоти, 

фосфоліпіди, стерини, вітаміни, провітаміни, барвні речовини, воски, їх хімічна 

природа, вміст у жирах, вплив на харчову цінність і збереженість жирів. 

Характеристика основних процесів, що відбуваються у жирах під час їх 

виробництва і зберігання: біохімічні (ферментативні) та хімічні (не 

ферментативні). Органолептичні, фізичні і хімічні показники жирів, їх значення 

при оцінці складу, якості та свіжості жирів. 

3.25. Рослинні олії. Класифікація. Хімічний склад і харчова цінність. 

Фактори, що формують якість рослинних олій: сировина, процеси виробництва. 

Рафінація рослинних олій та вплив окремих видів очистки на харчову цінність, 

стійкість олій при зберіганні. Побічні продукти виробництва рослинних олій і 

рафінації, їх характеристика і використання. Характеристика асортименту. Нові 

види рослинних олій залежно від способу обробки, хімічного складу. 

Вимоги до якості. Торгові сорти. Принципи поділу на сорти. Дефекти. 

Розфасовка, упаковка, маркування. 

3.26. Жири тваринні топлені. Молочний жир. Класифікація. Хімічний 

склад і харчова цінність. Фактори, що формують якість: сировина, процеси 

виробництва, їх характеристика. Вимоги якості. Торгові сорти. Принципи поділу 



на сорти. Розфасовка, упаковка, маркування. Умови і терміни транспортування, 

зберігання і реалізації.  

Особливості ліпідного складу і споживні властивості жиру коров'ячого 

молока. Масло вершкове: технологія, класифікація, асортимент. Вимоги до 

безпечності та якості. Розфасовка, упаковка, маркування. Умови і терміни 

зберігання. Зміна якості масла під час товароруху. Дефекти. 

3.27. Маргарин. Гідрогенізовані, переетерифіковані та фракціоновані 

жири. Маргарин. Загальна характеристика. Споживні властивості. Хімічний 

склад і харчова цінність. Фактори, що формують якість маргарину: сировина 

(жирова і не жирова), процес виробництва. Розфасовка, упаковка, маркування. 

Класифікація. Характеристика твердих і м'яких маргаринів. Спреди і 

мінарини: загальна характеристика, класифікація. Вимоги до безпечності та 

якості. Дефекти. Зберігання. 

Сутність процесів гідрогенізації і переетерифікації. Характеристика 

харчової цінності та фізико-хімічних властивостей гідрогенізованих і 

переетерифікованих жирів; їх призначення і використання. Класифікація, вимоги 

до безпечності та якості, зберігання. Фракціоновані жири. Перспективні напрями 

у переробці гідрогенізованих, переетерифікованих та фракціонованих жирів. 

3.28. Майонез та низькокалорійні емульсійні продукти. Класифікація. 

Хімічний склад і харчова цінність. Фактори, що формують якість майонезу: 

сировина і процеси виробництва. Характеристика видів майонезу. Вимоги до 

безпечності та якості. Дефекти. Заходи щодо збереження якості під час 

товароруху. Порівняльна характеристика асортименту майонезів вітчизняного та 

зарубіжного виробництва. 

3.29. М’ясо забійних тварин та субпродукти. Класифікація м’яса за видом, 

статтю, віком, вгодованістю тварин, термічним станом і сортом. М’ясо хворих 

тварин. Способи знезараження і порядок використання м’яса хворих тварин. 

Маркування м’яса великої і малої рогатої худоби, свиней. 

Будова основних тканин: м’язової, сполучної, жирової, кісткової і крові 

Співвідношення тканин у м’ясі залежно від виду, породи, статі, віку; вгодованості 

тварин, анатомічної частини, туші. Вплив складу властивостей тканин на 

консистенцію м’яса. 

Хімічний склад і харчова цінність м’яса та його основних видів тканин. 

Вплив виду, породи, віку, статі, вгодованості та інших факторів на хімічний 

склад, енергетичну, біологічну і фізіологічну цінність та засвоюваність. 

Органолептичні і смакові властивості м’яса. Післязабійні зміни в м’ясі. Сутність 

процесів, що відбуваються в м’ясі під час визрівання, заклякання і розм’якшення 

м’яса та їх вплив на якість продуктів. 

Наукові основи роздрібного розбирання туш. Розбирання яловичини, 

свинини, баранини. Вихід відрубів м'яса по сортах. Харчова цінність відрубів 

Кулінарне призначення відрубів. Комбіновані схеми розбирання туш з виділенням 

сортових відрубів для роздрібної торгівлі, громадського харчування і промислової 

переробки. 

Категорії свіжості м’яса. Органолептичні, фізичні, хімічні, мікробіологічні і 

гістологічні показники свіжого, сумнівної свіжості і несвіжого м’яса. 

Загальна характеристика м’ясних субпродуктів. Морфологічний і хімічний 



склад, харчова цінність. Класифікація м’ясних субпродуктів залежно від харчової 

цінності, способу обробки і термічного стану. Асортимент і характеристика 

окремих видів субпродуктів. Використання м’ясних субпродуктів. Холодильна 

обробка субпродуктів (охолодження і заморожування). Оцінка безпечності та 

якості. Розфасовка, упаковка і маркування. Умови і терміни транспортування і 

зберігання субпродуктів.  

3.30. Холодильна обробка і зберігання м’яса. Мета і завдання холодильної 

обробки і зберігання м’яса. Стан і перспективи розвитку холодильного 

господарства в м’ясній промисловості і торгівлі м'ясом. Безперервний 

холодильний ланцюг. Класифікація способів холодильної обробки. Застигання, 

охолодження, переохолодження, підморожування, заморожування і повторне 

заморожування. 

Охолодження м’яса. Способи, умови і швидкість охолодження. 

Переохолоджування і підморожування м’яса. Зміни, що відбуваються в 

переохолодженому і підмороженому м’ясі. Використання підмороженого м’яса. 

Зберігання охолодженого м’яса. Термін зберігання і втрати м’яса. 

Заморожування м’яса. Способи, умови і швидкість заморожування. Одно- і 

дворазове заморожування м’яса. Повторне заморожування. Зміни (фізичні, 

хімічні, біохімічні, мікробіологічні, гістологічні), що відбуваються в м’ясі у 

процесі заморожування, їх вплив на якість і втрати маси м’яса. Зберігання 

мороженого м’яса. 

Транспортування м’яса. Умови і терміни перевезення охолодженого, 

мороженого м’яса залізничним і автомобільним холодотранспортом. Зміни в м’ясі 

під час транспортування. Дефекти. Норми усушки. 

3.31. М’ясо птиці. Особливості морфологічного і хімічного складу м’яса 

птиці, Його харчова цінність. Переробка птиці і вплив окремих стадій 

технологічного процесу на якість м’яса. Класифікація м’яса птиці за видом, віком, 

вгодованістю, способом і якістю обробки, термічним станом. Холодильна обробка 

м’яса птиці (охолодження, заморожування). Переваги і недоліки різних способів 

холодильної обробки м’яса птиці. 

Оцінка безпечності та якості м’яса птиці. Категорії свіжості м’яса птиці. 

Упаковка і маркування. Умови і строки транспортування і зберігання м’яса 

птиці. М’ясо пернатої дичини. Борова, степова, гірська і водоплаваюча дичина. 

Відмінні ознаки. Особливості хімічного складу і харчової цінності м'яса дичини. 

Класифікація дичини за способом обробки, термічним станом і якістю. Вимоги до 

безпечності та якості. Дефекти. Упаковка, маркування. Зберігання і реалізація 

м'яса пернатої дичини. 

3.32. М’ясні копченості. Загальна характеристика м’ясних копченостей. 

Хімічний склад і харчова цінність м’ясних копченостей за способом теплової 

обробки, видом сировини, анатомічною частиною туші. Асортимент м’ясних 

копченостей і його удосконалення. Характеристика основних видів м’ясних 

копченостей. Оцінка безпечності та якості м’ясних копченостей. Упаковка 

м’ясних копченостей і маркування тари. Транспортування. Умови і термін 

зберігання і реалізації.  

3.33. Ковбасні вироби. Загальна характеристика ковбасних виробів. Хімічний 

склад і харчова цінність ковбасних виробів. Класифікація ковбасних виробів 



залежно від способу теплової обробки, виду і якості сировини, рецептури. 

Ковбасні вироби для дитячого і дієтичного харчування. Асортимент ковбасних 

виробів. 

Фактори, що формують якість ковбасних виробів. Вплив основної і 

допоміжної сировини, харчових добавок рослинного і тваринного походження на 

якість готової продукції. Вплив технологічних процесів на формування якості 

готової продукції. Виробництво ковбас заданого хімічного складу. 

Оцінка безпечності та якості ковбас. Допустимі і недопустимі дефекти. 

Розфасовка, упаковка і маркування ковбасних виробів. Умови і строки 

транспортування ковбасних виробів. Фізико-хімічні і мікробіологічні зміни, що 

відбуваються у ковбасних виробах під час зберігання. Втрати під час зберігання. 

3.34. М’ясні консерви. Загальна характеристика м’ясних консервів. 

Хімічний склад і харчова цінність м’ясних консервів. Класифікація м’ясних 

консервів залежно від складу сировини, способу його попередньої обробки, 

режиму теплової обробки, виду тари, призначення. Асортимент м’ясних 

консервів. Фактори, що формують якість м’ясних консервів. Особливості складу 

сировини, способу попередньої обробки і стерилізації. Вплив технологічних 

процесів на якість готової продукції. Оцінка безпечності та якості м’ясних 

консервів. Маркування консервів. Транспортування і зберігання. Фізико-хімічні і 

мікробіологічні зміни під час зберігання. Дефекти. Гарантійні терміни зберігання. 

3.35. М’ясні напівфабрикати і кулінарні вироби. Характеристика 

фасованого м’яса. Класифікація фасованого м’яса за видом, вгодованістю і 

термічним складом сировини. Асортимент фасованого м’яса. Загальна 

характеристика м’ясних напівфабрикатів. Хімічний склад і харчова цінність 

м'ясних напівфабрикатів. Класифікація їх за видом м’яса, теоретичним станом, 

способом обробки і упаковки. Асортимент і кулінарне призначення основних 

видів м'ясних напівфабрикатів. Фактори, що формують якість сировини, 

технологічні процеси виробництва. Оцінка безпечності та якості м’ясних 

напівфабрикатів. Транспортування. Умови і строки зберігання і реалізації 

охолоджених, заморожених і швидкозаморожених м’ясних напівфабрикатів.  

М’ясні кулінарні вироби і швидкозаморожені готові страви. Загальна 

характеристика. Хімічний склад і харчова цінність. Класифікація кулінарних 

м’ясних виробів і швидкозаморожених готових страв за видом м’яса, способом 

теплової і холодильної обробки за іншими ознаками. Характеристика 

асортименту. М’ясні кулінарні вироби для дитячого і дієтичного харчування. 

Фактори, що формують якість виробів сировина, технологічні процеси 

виробництва. Оцінка безпечності та якості. Умови і строки зберігання і реалізації 

охолоджених і швидкозаморожених кулінарних виробів і готових страв. 

3.36. Пташині яйця та продукти перероблення яєць. Стан та перспективи 

виробництва, споживання і торгівля яйцями та яєчними товарами. Значення яєць у 

харчуванні та норми їх споживання. Ринок яєчних товарів. Будова, хімічний склад 

та харчова цінність курячих яєць. Процеси, що мають місце під час зберігання 

яєць. Старіння та псування яєць. Дефекти яєць, причини їх виникнення та шляхи 

попередження. Способи зберігання яєць. Шляхи скорочення втрат яєць під час 

товароруху. Класифікація курячих яєць та вимоги до безпечності та якості. 

Збагачені яйця. Яйця інших видів домашньої птиці. Особливості хімічного складу 



та використання. 

Морожені яєчні продукти. Сухі яєчні продукти. Виробництво, види, вимоги 

до безпечності та якості. Дефекти морожених та сухих яєчних продуктів, їх 

причини і способи попередження. Пакування, маркування, транспортування. 

Умови і терміни зберігання та реалізації. 

3.37. Харчові концентрати. Харчові концентрати та їх значення в 

харчуванні людини. Класифікація і характеристика асортименту харчових 

концентратів: перших і других обідніх страв, десертів, борошняних 

кондитерських виробів, продуктів для дитячого і дієтичного харчування, 

продуктів екструзійної технології (сухих сніданків), готових для споживання 

картоплепродуктів тощо. Хімічний склад та харчова цінність. 

Вплив сировини і технологічних процесів на споживні властивості, 

формування асортименту та якість харчових концентратів. Шляхи удосконалення 

асортименту і підвищення якості харчових концентратів. Порівняльна 

характеристика харчових концентратів вітчизняного та зарубіжного виробництва. 

Вимоги до безпечності та якості харчових концентратів. Пакування, 

маркування, транспортування. Умови та строки зберігання харчових 

концентратів. Зміна їх якості під час зберігання. Дефекти. 

3.38. Анатомічна будова риб. Хімічний склад і харчова цінність м’яса 

риби. 

Сучасний стан світового рибальства. Важливі райони промислу, штучне 

розведення гiдробiонтiв. Динамiка виловiв та споживання рибних продуктів.  

Сучасний стан та перспективи розвитку рибної промисловості України. 

Класифікація промислових риб. 

Особливості анатомічної будови риб. Характеристика основних тканин та 

внутрiшнiх органів. . Масовий склад риби.  Бiологiчна та товарна характеристика 

основних родин та видів промислових риб: тріскових, оселедцевих, ставридових, 

скумбрієвих, коропових, окуневих, камбалових, кефалевих, лососевих, осетрових, 

анчоусових та ін. Хiмiчний склад м’язової i сполучної тканин м’яса риби: азотисті 

речовини, лiпiди, вiтамiни, мiнеральнi сполуки, ферменти, пігменти та iн. 

Фактори, що впливають на змiну хiмiчного складу м’яса риби. Харчова та 

біологічна цінність м’яса риби. Безпечність рибної сировини та рибних продуктів. 

3.39. Жива товарна риба та водні нерибні об’єкти харчового 

використання. Бiотехнiчнi особливостi штучного вирощування живої товарної 

риби. Перспективнi види. Транспортування i зберiгання живої товарної риби. 

Фактори, що впливають на змiну якостi живої риби. Шляхи удосконалення 

асортименту та пiдвищення якостi живої товарної риби. Класифiкацiя. Загальна 

бiологiчна характеристика, особливостi анатомічної будови, хiмiчний склад, 

харчова цiнність м’яса ракоподiбних, молюскiв, голкошкiрих, морських ссавцiв. 

Водоростi, їх використання у харчовiй промисловостi. Лiкувально-профiлактичнi 

властивостi харчових продуктiв, вироблених з нерибної водної сировини. 

3.40. Рибні товари. Холодильна обробка риби та морепродуктів. 

Охолодженi, пiдмороженi та замороженi гідробіонти. Технологiчнi особливостi 

холодильної обробки, процеси, що впливають на формування якостi продукцiї. 

Характеристика асортименту. Вимоги до безпечності та якості. Імпортні товари. 

Транспортування i зберiгання охолодженої, пiдмороженої та замороженої риби.  



Солоні, мариновані, сушені, в’ялені та копчені гідробіонти. Технологiчнi 

особливостi виробництва. Процеси, що вiдбуваються в тканинах пiд час 

виробництва. Формування вихiдного рiвня якостi продукцiї; фактори, що 

впливають на якiсть. Характеристика асортименту. Вимоги до безпечності та 

якостi. Дефекти. Упаковка продукцiї. Умови та строки зберігання. Процеси, що 

вiдбуваються пiд час транспортування.  

Консерви і пресерви з гідробіонтів. Технологiчнi особливостi виробництва. 

Процеси, що вiдбуваються в тканинах пiд час виробництва, управління ними. 

Формування вихiдного рiвня якостi продукції, фактори, що впливають на якiсть. 

Характеристика асортименту. Вимоги до безпечності та якостi. Упаковка. Умови 

та строки зберігання. Дефекти продукцiї. 

Напівфабрикати та кулінарні вироби з гідробіонтів. Рибні товари 

спеціального призначення. Технологiчнi особливостi виробництва. Процеси, що 

вiдбуваються в тканинах пiд час виробництва. Формування якостi продукції. 

Характеристика асортименту. Вимоги до безпечності та якостi. Упаковка. Умови 

та строки зберігання. Дефекти продукцiї. 

Ікорні товари. Технологiчнi особливостi виробництва. Процеси, що 

вiдбуваються пiд час виробництва. Фактори, що впливають на якiсть. 

Характеристика асортименту. Вимоги до безпечності та якостi. Упаковка. Умови 

та строки зберігання. Дефекти продукцiї. Процеси, що вiдбуваються пiд час 

транспортування. 

 

4. Товарознавство непродовольчих товарів 

 

4.1. Товари із пластмас. Визначення пластмас. Стан і перспективи розвитку 

ринку, формування асортименту і споживних властивостей. Класифікація і 

характеристика основних видів полімерів і пластмас на їхній основі, що 

застосовуються у виробництві побутових товарів. Сучасні напрямки формування 

асортименту; конструювання; розробка комплектів виробів, виконаних в одному 

стилі і декорі; розробка уніфікованих елементів габаритних виробів та ін. 

Класифікація і характеристика асортименту (господарські, галантерейні, 

культурно-побутові) за видами застосування пластмас, способами виготовлення, 

призначенням, споживчими властивостями, особливостями застосування й 

експлуатації посуду з пластмас. Фактори формування цін. Оцінювання якості. 

Вимоги до товарів: загальні (функціональні, ергономічні, естетичні, надійності 

безпеки) та специфічні. Способи розпізнавання виду пластмас. Дефекти виробів. 

Методи випробування. Відповідність санітарно-гігієнічним нормам. 

4.2. Товари побутової хімії. Визначення та їх роль у побуті. Класифікація. 

Нафтопродукти: основні види (рідке паливо, нафтопродукти для освітлення, 

розчинники, рідкі мастильні матеріали, консистентні мастила й інші), їхні 

властивості, характеристика асортименту, застосування. 

Клеючі засоби: поняття, класифікація. Асортимент клеїв природних 

(рослинного та тваринного походження), синтетичних (на основі 

термопластичних і термореактивних смол), гумових і мінерального походження. 

Застосування, переваги і недоліки окремих груп та видів, вимоги до якості, 

показники якості і методи їхнього визначення. 



Лакофарбові товари: поняття, класифікація, характеристика компонентів 

(природа, властивості, особливості застосування). Асортимент, властивості, 

призначення оліф натуральних та штучних. Лаки: класифікація, характеристика 

асортименту смоляних, асфальтобітумних, ефіроцелюлозних, масляних лаків; 

споживні властивості та призначення. Фарби: склад, характеристика асортименту 

масляних, емалевих, водоемульсійних, клейових фарб, ґрунтовок і шпаклівок, їхні 

споживні властивості та застосування. 

Мийні засоби: поняття, класифікація. Мило: асортимент, споживні 

властивості, особливості використання. Синтетичні мийні засоби: переваги і 

недоліки, застосування, показники якості і методи їх визначення. Допоміжні 

засоби для прання: відбілюючі, підсинюючі, підкрохмалюючі, антистатичні 

засоби, пом’якшувачі води, гідрофоби. Характеристика і якість засобів для 

експлуатації і догляду за транспортом особистого користування (мийних і 

полірувальних, захисних, експлуатаційних для чищення, герметизації та іншого 

призначення). 

Різні побутові хімічні товари (мінеральні добрива, отрутохімікати тощо). 

Особливості властивостей, пакування, маркування, зберігання товарів, умови 

транспортування, особливості приймання в торгівлі за якістю і кількістю. 

4.3. Силікатні побутові товари. Визначення, роль, класифікація. Скляні 

побутові товари. Загальні відомості про скло. Склоподібний стан речовин. Будова 

скла. Склад скла різного призначення, його класифікація. Стан ринку скляних 

побутових товарів, їх місце роздрібному товарообігу. Споживні властивості 

скляних побутових товарів: поняття, класифікація. Характеристика 

функціональних, ергономічних, естетичних властивостей. Характеристика 

властивостей, що забезпечують: композиційну цілість, декоративне оформлення, 

раціональність форми (відповідність до призначення виробів, інформативність). 

Надійність скляних виробів: поняття, формування, характеристика. Чинники 

формування споживних властивостей і асортименту скляних товарів: основи 

виробництва, проектування, конструювання, основні стадії виготовлення (підготовка 

сировини, складання шихти, варіння скломаси, виготовлення виробів, декоративна 

обробка). Дефекти побутових скляних виробів. Асортимент скляних побутових 

товарів: поняття, класифікація. Характеристика асортименту столового (сортового) 

посуду. Асортимент посуду для приймання їжі, для подачі їжі та напоїв. 

Особливості асортименту посуду з кришталю. Асортимент господарського посуду. 

Посуд для консервування і тривалого зберігання харчових продуктів. Кухонний 

посуд із скла. Асортимент художньо-декоративних виробів зі скла. Якість 

побутового скляного посуду та його зберігання. Особливості оцінювання якості 

скляних побутових товарів. Характеристика нормативних документів, що 

регламентують якість скловиробів. Приймання скловиробів за якістю, 

облаштування робочого місця товарознавця. Органолептичний огляд скляних 

побутових товарів. Оформлення документів про приймання скловиробів за 

якістю. Умови зберігання, складання, пакування, правила розміщення скловиробів 

у складі. Правила перевезення скляних побутових товарів і маркування. 

Керамічні побутові товари. Загальні відомості про кераміку, класифікація, 

стан ринку. Кераміки груба і тонка. Особливості виготовлення грубої кераміки і 

тонкої кераміки. Фарфор і фаянс як основні види побутової кераміки. Потреби, які 



задовольняють керамічні побутові товари. Типи споживачів і загальні вимоги до 

керамічних побутових товарів. Споживні властивості керамічних побутових 

товарів: поняття, класифікація; характеристика властивостей функціональних, 

ергономічних, естетичних; властивості, що забезпечують раціональність форми та 

її відповідність призначенню виробів. Інформаційність і надійність керамічних 

виробів. Чинники формування споживних властивостей і асортименту керамічних 

побутових товарів: перелік, класифікація, вплив на властивості. Матеріали для 

виробництва кераміки: перелік, класифікація. Характеристика матеріалів для 

виробництва черепка, барвників і декорування, їхній вплив на споживні 

властивості керамічних виробів. Класифікація, характеристика і вплив дефектів на 

споживні властивості керамічних виробів. Асортимент керамічних побутових 

виробів: класифікація і характеристика асортименту фарфоро-фаянсового посуду 

(чайного, кавового, столового), художньо-декоративних, гончарних і майолікових 

виробів. Особливості оцінювання якості керамічних побутових товарів. 

Характеристика нормативних документів, що регламентують якість керамічних 

виробів. Приймання керамічних виробів за якістю, обладнання робочого місця 

товарознавця. Оформлення документів (актів) про якісне приймання керамічних 

виробів. Маркування керамічних виробів, їх пакування, правила розміщення у 

складі і транспортування. 

4.4. Метало-господарські товари: поняття, стан ринку, класифікація, 

провідні виробники і особливості їх розміщення, загальна характеристика 

споживних властивостей і чинників формування споживних властивостей, 

асортименту і ціни. Характеристика металів і металевих сплавів. Способи 

виробництва, марки, властивості: заліза і його сплавів (чавун, сталь), алюмінію і 

його сплавів, міді та її сплавів, цинку, олова, свинцю, кадмію, хрому, нікелю, 

титану. Інші матеріали, які застосовують у виробництві металогосподарських 

товарів. Способи виробництва металогосподарських товарів литтям і тиском 

(прокатування, волочіння, кування, штампування, ротаційне витягування).  

Обробка заготівок різанням, термічна і хіміко-термічна обробка. Корозія 

металевих виробів і способи захисту від неї, характеристика захисних і захисно-

декоративних покриттів. Збирання складаних деталей, декорування, дефекти 

виготовлення металогосподарських товарів, їх характеристика, вплив на якість. 

Металевий посуд: формування потреб, вимоги, споживні властивості 

(функціональні, ергономічні, естетичні). Класифікація металевого посуду за 

видами сплавів, способами виготовлення, характером обробки поверхні, видами 

покриття, декорування. Емальований сталевий посуд: класифікація, 

характеристика асортименту. Посуд із легованої сталі: асортимент, перспективи 

розвитку. Сталевий чорний, фарбований, луджений, оцинкований посуд: 

асортимент, властивості. Асортимент чавунного посуду. Алюмінієвий посуд: 

класифікація асортименту посуду з пластичних і ливарних алюмінієвих сплавів, 

особливості його покриття і декорування. Споживні властивості та асортимент 

металевого посуду з покриттям тефлонами, фірми “Zepter” та ін. нових різновидів 

Вироби для механічної обробки харчових продуктів: класифікація, 

асортимент, споживні властивості приладів для подрібнення і чищення харчових 

продуктів, миття овочів, для молока, пастеризації, консервування.  

Ножові вироби і столове приладдя: вимоги, споживні властивості, вихідні 



матеріали, особливості виробництва, обробки, декорування. Класифікація, 

асортимент, особливості споживних властивостей, вимог до якості ножів 

(столових, буфетних, кабінетних, господарських, ремісничо-промислових, 

мисливських, гастрономічних, складаних) і ножиць. Столове приладдя: вихідні 

матеріали, особливості виробництва і декорування, класифікація, асортимент, 

споживні властивості.  

Нагрівальні й освітлювальні прилади: вихідні матеріали і особливості 

виготовлення, вимоги, споживні властивості, класифікація. Характеристика 

асортименту нагрівальних приладів, що працюють на газі, рідкому і твердому 

паливі. Класифікація, характеристика асортименту освітлювальних приладів, 

вимоги до їхньої якості. 

Приладдя для вікон і дверей: поняття, загальні вимоги, вихідні матеріали, 

особливості виробництва, обробки декорування. Класифікація асортименту. 

Замки: поняття, будова, споживні властивості, характеристика асортименту. 

Завіси (петлі), ручки, допоміжне та інше приладдя для вікон і дверей: 

класифікація, асортимент, комплектність. Показники якості.  

Інструментальні товари: поняття, загальні вимоги, вихідні матеріали, 

особливості виробництва і обробки поверхні. Набори інструментів. 

Садово-городній інвентар: поняття, загальні властивості, вихідні матеріали, 

особливості виробництва. Товарознавча характеристика інвентарю для обробки 

землі, збирання аграрної продукції, обробки дерев, інших робіт.  

Вимоги до якості металогосподарських товарів, показники і контролювання 

якості, маркування, пакування, транспортування і зберігання. Вплив упаковки і 

умов зберігання на збереження споживних властивостей цих. 

4.5. Побутові електричні товари. Ринок електроенергії і побутових 

електротехнічних товарів. Побутові електричні товари: соціальна і економічна 

ефективність застосування, особливості стандартизації, загальні вимоги до якості, 

споживні властивості, класифікація. 

Електроустановочні вироби, проводи, шнури: вихідні матеріали, 

класифікація, конструктивні особливості, маркування, асортимент, вимоги до 

якості. Електроустановочні вироби: класифікація, вихідні матеріали. Патрони: 

типи, конструкція, асортимент, технічні показники. Вимикачі і перемикачі: типи, 

конструкція, схема включення в мережу, асортимент і технічні показники, 

особливості конструкцій і сфери застосування. Штепсельні з’єднання: типи, 

конструкція контактних механізмів, асортимент, технічні показники. Типи і 

конструкція запобіжників одно- та багаторазової дії, асортимент і технічні 

показники. Електроустановочні щити: конструкція, властивості, призначення. 

Світлотехнічні блоки, коробки з’єднувальні і монтажні, втулки, лійки, ролики, 

трубки ізоляційні: призначення, асортимент. 

Побутові світильники: поняття, складові частини, типи джерел світла. Лампи 

розжарювання: вихідні матеріали, класифікація; характеристика ламп загального 

призначення, показники якості. Енергозберігаючі й люмінесцентні лампи: 

конструкція, призначення, принципи роботи, переваги, асортимент, показники 

якості, класифікація, проблеми утилізації. 

Електроосвітлювальна арматура: поняття, призначення, місце в інтер’єрі. 

Світильники: особливості конструювання, вихідні матеріали для розсіювачів і 



відбивачів, класифікація, асортимент, показники якості, споживні властивості, 

характеристика асортименту; чинники формування ціни. Головні підприємства-

виробники. 

Нагрівальні прилади. Побутові нагрівальні електроприлади. Види 

електронагріву. Електронагрівачі: типи, конструкції, технічно-експлуатаційні 

характеристики нагрівачів відкритого і закритого виконання. Особливості 

інфрачервоних випромінювачів, їх види, характеристика. Високочастотні печі: 

конструкція, асортимент. Класифікація нагрівальних електроприладів за 

призначенням, видами регулювання нагріву. Термообмежувачі, програмні 

пристрої, терморегулятори, ступінчасте безступінчасте регулювання потужності: 

обладнання для цих приладів, їх конструкція і характеристика. Споживні 

властивості побутових електронагрівальних приладів: функціональні, 

ергономічні, естетичні, економічні, надійність, безпечність експлуатації. Прилади 

для приготування їжі загального призначення – стаціонарні та переносні 

електроплити, типи, конструкції, техніко-експлуатаційні показники конфорок 

(питома поверхнева потужність, термін розігрівання). Чинники витрат 

електроенергії, способи підвищення економічності. Асортимент електроплиток, їх 

споживні властивості та чинники формування ціни. Прилади для смаження, 

тушкування і випікання (тостери, ростери, фритюрниці, шашличниці, вафельниці, 

сковорідки), для приготування їжі та напоїв (електрокастрюлі, електрочайники, 

електросамовари, електрокавоварки), для нагрівання води, для сушіння взуття і 

білизни, для прасування: типи, конструкція, споживні властивості, асортимент. 

Вимоги до якості нагрівальних електроприладів та чинники формування їх ціни.  

Опалювальні прилади: класифікація за способом віддачі тепла і виконанням. 

Радіаційні (випромінюючі) каміни: конструкція, техніко-експлуатаційні 

показники, асортимент. Конвекційні оптимальні прилади з природною 

конвекцією: конструкція, елементи автоматики, техніко-експлуатаційні 

показники, характеристика асортименту. Комбіновані прилади: каміни-радіатори, 

каміни-зволожувачі, каміни-світильники, каміни-бари тощо. Показники якості 

опалювальних приладів. 

Інструмент з електронагрівом: призначення, класифікація, споживні 

властивості, конструкція. Товарознавча характеристика приладів для паяння, 

випалювання, зварювання плівки та металу, вулканізаторів. 

Побутові електричні машини. Електродвигуни побутових електричних 

машин: класифікація, конструктивні виконання. Застосування і експлуатація 

колекторних двигунів. Пускозахисна апаратура: поняття, призначення, 

класифікація. Загальні принципи роботи електрообладнання для побутових 

машин. Мікропроцесори, прилади контролю і спостереження (індексації): 

призначення, принципи роботи, конструкції, техніко-економічні показники. 

Побутові холодильники. Значення холоду для зберігання продуктів. 

Холодильники: принципи роботи, класифікація. Компресійні холодильники: 

конструкція холодильного агрегату однокамерного холодильника, його складові. 

Процеси в холодильному агрегаті, енергозберігаючі технології. Конструкція і 

робота терморегулятора, автоматичне і напівавтоматичне відтаювання 

випаровувача. Типи холодильників, їхні властивості, технічні показники, 

асортимент. Адсорбційно-дифузійні холодильники: конструкція холодильного 



агрегату, складові елементи, процеси в холодильному агрегаті; електрична схема, 

регулювання температури в холодильній камері, типи, властивості, технічні 

показники, асортимент. Термоелектричні холодильники: принципи роботи, 

конструкція термобатарей і матеріали для їх виготовлення, ефективність 

термоелементів, техніко-експлуатаційні показники, асортимент. Холодильники 

компресійні, адсорбційні термоелектричні: споживні властивості, показники 

якості, вимоги до якості, стандартизація, чинники формування ціни, основні 

виробники. 

Побутові пральні машини. Суть процесів під час прання, відтискання і 

прасування білизни. Побутові пральні машини: класифікація. електрообладнання, 

основні конструктивні вузли (корпус, пральний бак, активатор, віджимний 

пристрій, гідросистема, електрообладнання). Типи пральних машин: без 

відтискання білизни, прально-сушильні. Конструктивне виконання, технічні 

показники, асортимент, особливості експлуатації пральних машин без 

відтискання і з ручним відтисканням білизни. Технічні показники, характеристика 

асортименту 2-бакових активаторних машин. Пральні машини напівавтоматичні 

1-бакові барабанного типу: конструкція основних вузлів, технічні показники, 

асортимент. Пральні машини автоматичні: основні вузли (управління, 

електропривод барабана, датчики-реле температури і рівня рідини, 

електромагнітні клапани, електронагрівач прального розчину), програми обробки 

білизни, чинники вибору режиму прання, енергозберігаючі технології. Машини з 

додатковими системами прання: відмінності та особливості систем, технічні 

показники, асортимент. Машини для віджимання білизни: конструкції, технічні 

показники, асортимент. Вимоги до якості, контроль якості, чинники формування 

цін, основні виробники пральних машин. 

Машини для прасування: типи, конструкції, матеріали основних вузлів, 

асортимент, експлуатаційні показники, вимоги до якості, чинники ціни. 

Машини для прибирання приміщень: загальна характеристика, класифікація, 

вимоги до якості, споживні властивості. Пилососи: основи вакуумного 

прибирання, класифікація, основні вузли, асортимент, чинники визначення рівня 

експлуатаційних властивостей та цін, основні виробники. 

Побутові швейні машини: загальна характеристика, класифікація, відомості 

про конструкцію і основні механізми, показники якості, асортимент, 

експлуатаційна характеристика, системи формування швейного стібка ті ціни. 

Машини для механізації кухонних робіт: загальна характеристика, 

класифікація за видом приводу і призначенням, особливості індивідуального і 

універсального приводів, споживні властивості, показники якості, асортимент 

машин з індивідуальним і універсальним приводом, вимоги до якості. 

Побутові посудомийні машини: класифікація, типи, конструкція, асортимент, 

вимоги до безпеки. 

Основні параметри мікроклімату в приміщенні, їхні оптимальні значення. 

Машини для підтримання мікроклімату в приміщенні: класифікація, вимоги до їх 

якості. Побутові кондиціонери: типи, призначення, конструкція, споживні 

властивості, асортимент. Зволожувачі та осушувачі повітря, надплитні очищувачі 

повітря, іонізатори повітря: конструкція, властивості, технічні показники, 

асортимент, споживні властивості. 



Машини для механізації робіт на присадибній ділянці. Помпи для води, 

компресори, фарборозпилювачі, машини для подрібнення кормів: призначення, 

конструкція, властивості, технічні показники, асортимент, вимоги до якості. 

Електромеханічні інструменти: тип приводу (індивідуальний, універсальний) 

призначення, конструкція, асортимент, технічні показники, вимоги до якості. 

Сигнальні і контрольно-вимірювальні прилади. Сигнальні прилади (дзвінки, 

сторожі-зумери охорони особистих речей, сигналізатори зволоження дитячих 

пелюшок, пожежні сигналізатори та ін.): функції, асортимент. Дзвінки: принципи 

роботи дзвінків із безперервним і мелодійним боєм, конструкція, властивості, 

технічні показники, асортимент, вимоги до якості. 

Хімічні джерела світла: поняття, класифікація. Сухі елементи і батареї, 

акумулятори: типи, класифікація, асортимент, технічні показники, вимоги до 

якості. Регулятори, трансформатори і випрямлячі струму, автотрансформатори: 

класифікація, техніко-експлуатаційні показники, характеристика асортименту, 

вимоги до якості. Контрольно-вимірювальні прилади і зарядні пристрої: 

класифікація (класи точності, умови експлуатації, рід струму, принцип дії), 

асортимент, конструкція, маркування, вимоги до якості. 

Пакування, маркування, транспортування і зберігання побутових 

електричних товарів та дефекти через недотримання цих умов. 

4.6. Меблеві товари: визначення, роль у побуті, стан ринку. Характеристика 

матеріалів для виробництва меблів. Деревина: значення в господарюванні 

людини, будова, склад, властивості, вади і дефекти, класифікація і характеристика 

основних порід, особливості застосування. Асортимент і якість меблевих 

матеріалів: деревинних, металевих, текстильних, шкіряних, для настилання, 

оздоблення, декорування і склеювання, меблевої фурнітури. Класифікація меблів 

за призначенням, вихідними матеріалами, конструкцією. Основи виробництва, 

формування асортименту і споживних властивостей меблів столярних, гнуто-

клеєних, гнутих, плетених з металевим каркасом, пластмасових. Побутові меблі: 

асортимент, споживні властивості, показники якості, оцінювання якості, 

маркування, транспортування, зберігання. 

4.7. Будівельні товари: призначення, значення в облаштуванні побуту, стан 

ринку, класифікація (за призначенням, походженням, складом, видом сировини 

тощо). Загальні і спеціальні властивості будматеріалів. Основи виробництва і 

властивості будівельних матеріалів і виробів з кераміки, скла, металів, деревини, 

пластмас (на основі целюлози, полімеризаційних та поліконденсаційних смол). 

Мінеральні в’яжучі речовини: значення у будівництві, класифікація, основи 

виробництва і формування асортименту і якості в процесі виробництва, споживні 

властивості, асортимент. Повітряні в'яжучі речовини (вапно, гіпсові в’яжучі): 

склад, особливості процесу твердіння, застосування. Гідравлічні в’яжучі речовини 

(гідравлічне вапно, цемент): склад, фізико-хімічні процеси твердіння, 

застосування. Нові будматеріали: сухі будівельні суміші; неопренові, 

поліуретанові, латексні ґрунтовки різноманітних кольорів та призначення, 

шпаклівки акрилові та інші, нівелюючі маси, затирки для швів, герметики тощо. 

Вироби і матеріали для стін і перегородок: класифікація, асортимент, 

споживні властивості, особливості використання цегли (глиняної, піщано-

вапняної, шлаковапняної), керамічних, бетонних, скляних пустотілих блоків та 



склопрофіліту, гіпсових плит, матеріалів та виробів із деревини. Коркові покриття 

та вологостійкі панелі для стін, звукоізоляційні матеріали та перегородки офісні: 

асортимент, властивості, використання. 

Покрівельні та гідроізоляційні матеріали: класифікація, характеристика 

асортименту, споживних властивостей та особливостей застосування плиток і 

черепиці з різних матеріалів, скловолокнистих листів, листової сталі, рулонних 

матеріалів (пергаміну, руберойду, толю, євроруберойду, гідроізоляції для підлоги 

та басейнів. 

Теплозвукоізоляція. Теплоізоляційні матеріали: класифікація, споживні 

властивості. Асортимент і вимоги до якості органічних і неорганічних тепло- 

звукоізоляційних матеріалів. 

Облицювальні і оздоблювальні матеріали: класифікація, споживні 

властивості, асортимент і вимоги до якості. Пластикова вагонка, підвісна стеля, 

плінтус пластиковий. 

Класифікація, споживні властивості, асортимент, якість матеріалів для 

підлоги з деревини, кераміки, лінолеуму, наливних підлог, ламінтів, паркету, 

дошки. Гідроізоляція підлоги. 

Світлопропускальні матеріали (склопакети, листове скло (віконне, гартоване, 

візерункове, вітринне поліроване і неполіроване): асортимент, споживні 

властивості, вимоги до якості. 

Санітарно-технічні вироби і установочна арматура. Класифікація, асортимент 

і якість виробів та арматури для обладнання ванних і туалетних кімнат, кухні, 

приладів для центрального і автономного опалення. Асортимент труб і 

з’єднувальних деталей: вихідні матеріали, призначення. Скріплювальні вироби з 

металу для роз’ємних і нероз’ємних з’єднань. Асортимент і якість дроту, цвяхів, 

шурупів, болтів, гвинтів, гайок, заклепок, скоб. Елементи конструкцій і 

комплектуючі збірних будинків і споруд заводського виготовлення. Матеріали 

для загородок та упорядкування території, асортимент, вимоги до якості, 

особливості застосування. 

4.8. Текстильні товари. Мета і зміст курсу “Товарознавство текстильних, 

швейних, трикотажних товарів”, його зв’язок з іншими дисциплінами. Поняття 

про текстильні вироби, їх класифікація, стан ринку, науково-технічний прогрес 

Текстильні волокна: терміни, визначення, класифікація, сучасне уявлення 

про структуру, вплив хімічного складу і будови на властивості, класифікація 

асортименту властивостей.  

Природні рослинні волокна. Волокно бавовни: хімічний склад, будова, 

властивості. Луб’яні волокна (коноплі, кенаф, джут, льон): первинна переробка, 

хімічний склад, будова, властивості. Волокна тваринного походження, вовна: 

класифікація, хімічний склад, будова, вплив на властивості виробів. Натуральний 

шовк: хімічний склад, будова, властивості, використання.  

Хімічні волокна: загальні поняття, класифікація, стан ринку. Штучні волокна 

(віскозні, ацетатні, мідноаміачні): формування властивостей у процесі одержання, 

властивості, використання. Мінеральні волокна (силікатні, металеві): особливості 

виробництва, властивості, асортимент. Синтетичні волокна (поліамідні, 

поліефірні, поліакрилонітрильні, полівінілхлоридні, полівінілспиртові, 

поліетиленові, поліпропіленові) поняття, отримання, властивості, галузі 



використання. 

Текстильні нитки: терміни, визначення, вимоги, формування структури в 

процесі прядіння, класифікація, асортимент, будова, властивості, дефекти. 

Підготовчі операції до ткацтва: перелік, особливості підготовки ниток основи 

та утоку, загальні операції процесу формування тканин, класифікація ткацьких 

переплетень та їх вплив на властивості тканин. 

Значення операцій обробок і оздоблювання тканин у поліпшенні 

властивостей і збільшення терміну служби. Підготовчі операції оздоблювання, 

їхні особливості для бавовняних, лляних, вовняних, шовкових тканин. Значення 

опалювання, розшліхтовування, відварювання, відбілювання, мерсеризації, 

карбонізації. Фарбування і друкування тканин, загальні вимоги до барвників, 

характеристика стійкості пофарбування тканин до дії основних факторів. Способи 

нанесення друкованих візерунків на текстильний матеріал (машинний і ручний, 

прямий, витравний, резервний друк). Особливості кінцевої обробки тканин 

різного волокнистого складу. Спеціальні види обробок тканин: малозминальна, 

малозбіжна, водонепроникна та їх вплив на властивості тканин. 

Класифікація асортименту тканин за волокнистим складом. Основні 

параметри будови тканин: товщина, будова ниток, переплетення, щільність, фаза 

будови, опорна поверхня; їх вплив на властивості. Властивості надійності тканин 

(міцність при статичному і динамічному розтягуванні, збіжність, зминальність, 

стійкість до стирання), фізичні властивості (гігроскопічність, водоопірність, 

проникність, електризування, забрудненість) естетичні властивості (основи 

композиції текстильного малюнка, колір, фактура), технологічні властивості 

(жорсткість драпірування, осипання, прорубка). Методи визначення властивостей 

текстильних матеріалів. 

Стандартна і навчальна класифікація тканин. Тканини бавовняні, лляні, 

вовняні, шовкові: класифікація, загальна характеристика асортименту. Неткані 

матеріали, штучне хутро, комплексні текстильні матеріали: класифікація, 

характеристика асортименту, використання. Нові види текстильних матеріалів: 

асортимент, властивості, призначення. Методи контролю якості тканин. 

Визначення сортності тканин різного волокнистого складу. Маркування, 

пакування, транспортування та зберігання тканин. 

4.9. Швейні товари. Одяг: поняття, основні етапи розвитку, стан ринку. 

Вимоги до одягу: ергономічні, естетичні, надійності. Матеріали для одягу: 

класифікація, товарознавча характеристика нетканих матеріалів, штучного хутра, 

матеріалів з плівковим покриттям, штучних шкір; підкладкових, прикладних, 

теплоізоляційних, з'єднувальних матеріалів і фурнітури. Принципи класифікації 

фігур населення для проектування одягу, розмірна типологія населення України 

для промислового виробництва одягу, проектування і конструювання одягу 

промислового виробництва. Дефекти проектування одягу. Формування 

споживних властивостей одягу при виготовленні. Підготовка виробництва: 

вхідний контроль матеріалів, конфекціонування, розрахунок дефектів тканин, 

розкладка деталей. Розкрійне виробництво: основні операції, дефекти крою. 

Способи з’єднання деталей. Класифікація швейного обладнання. Волого-теплова 

обробка одягу: основні параметри, вибір залежно від властивостей тканин, 

кінцева обробка одягу. Класифікація і характеристика асортименту основних 



класів одягу (побутовий, спортивний, спеціальний, відомчий). Нормативна 

документація на швейні товари: номенклатура показників якості, порядок 

оцінювання якості, правила приймання, методи контролю якості, визначення 

сорту, збереження якості, маркування, пакування, транспортування та зберігання 

одягу. 

4.10. Трикотажні товари. Загальні поняття про трикотаж. Трикотажні 

полотна: класифікація трикотажних переплетень, основні види кулірних і 

основов’язаних полотен, оздоблення. Класифікація трикотажних товарів, 

характеристика асортименту верхніх, білизняних, панчішно-шкарпеткових, 

рукавичкових товарів, шарфів. Нормативна документація на трикотажні товари: 

вимоги до якості, правила приймання, визначення сортності, маркування, 

пакування, транспортування зберігання трикотажних виробів. 

4.11. Взуттєві товари: поняття, стан ринку, раціональні норми споживання. 

Взуттєві матеріали: вимоги, характеристика, класифікація.  

Натуральна шкіра: характеристика шкірсировини, її види, будова, 

топографія, особливості складу у різних тварин (великої рогатої худоби, 

свинячих, кінських, козячих, овечих) і вплив на споживні властивості, хімічний 

склад, чинники формування якості (консервування, переддубильні, дублення, 

опорядження). Склад і властивості шкір дублення хромового, танідного, 

цирконієвого, титанового, жирового, комбінованого та ін. Особливості 

виробництва шкір хромових, еластичних, для низу взуття. Покривне фарбування 

шкір (казеїнове, нітроцелюлозне, емульсійне, поліуретанове та ін.) і їхні 

властивості. Опорядження хромових шкір (анілінове, напіванілінове, “Антик”, 

“Рельєф”, “Іриган”, “Комфорт”, “Гранат” та ін.) і вплив на споживні властивості 

взуття. Споживні властивості вичинених шкір: хімічний склад, мікроструктура, 

фізико-механічні показники (температура зварювання, густина, пористість, паро-, 

волого-, повітропроникність, теплообмін, міцність, подовження, стійкість до 

багаторазового згинання і тертя). Класифікація і асортимент натуральних шкір 

для низу, верху, підкладки взуття. Сортування шкір: вади і дефекти шкір, причини 

виникнення, вплив на якість взуття. Маркування, пакування, зберігання шкір.  

Штучні та синтетичні взуттєві матеріали: поняття, вихідні матеріали, стан 

ринку, напрямки розвитку виробництва, частка у взуттєвих матеріалах для верху і 

низу взуття, переваги і недоліки. Натуральний і синтетичний каучук, латекси: 

поняття, властивості, застосування. Гума: інгредієнти, вплив на властивості, 

вулканізація. Класифікація штучних та синтетичних взуттєвих матеріалів. 

Асортимент штучних та синтетичних матеріалів для низу взуття. Гума для низу 

взуття: види, марки, структура, призначення. Поліуретан, полівінілхлорид, 

термоеластопласти: властивості, призначення. Асортимент, властивості та 

призначення штучних та синтетичних матеріалів для верху взуття: з каучуковим, 

полівінілхлоридним, нітроцелюлозним, поліамідним, уретановим покриттями по 

текстильній, трикотажній, нетканій основі. Властивості синтетичної шкіри. 

Асортимент штучних та синтетичних матеріалів для деталей підкладки та 

проміжних деталей взуття. Текстильні взуттєві матеріали (тканини, трикотажні 

полотна, штучне хутро, неткані матеріали): властивості, застосування. 

Сортування, маркування, пакування, зберігання штучних та синтетичних 

взуттєвих матеріалів. 



Антропометрія стопи, її вплив на будову раціонального взуття, анатомічні 

точки і розрізи обміру стопи для проектування копилів та взуття. Моделювання та 

проектування взуття. Взуттєві копили, види, розміри, повноти, фасони, сучасні 

напрямки моделювання взуття. Деталі верху і низу взуття (зовнішні, внутрішні, 

проміжні): розкроювання взуттєвих матеріалів, обробка деталей, складання 

заготовки, види строчок, вимоги до якості, декорування деталей,  категорію 

складності крою і оздоблення взуття. Формування заготовки (обтяжно-затяжне, 

беззатяжне), його вплив на збереження форми взуття. Методи кріплення низу: 

класифікація, характеристика хімічних (клейовий, литтєвий, гарячої вулканізації) 

методів і властивості взуття. Прикріплення каблуків, опорядження взуття. 

Асортимент побутового взуття: класифікація, характеристика асортименту 

взуття повсякденного, модельного, для людей літнього віку, для молоді, для дітей, 

для різних сезонів; з юхтових, хромових, штучних та синтетичних шкір, 

текстильних матеріалів і комбінованого. Розмірно-повнотний асортимент взуття. 

Спортивне взуття: класифікація, асортимент, властивості. Маркування, пакування 

і зберігання взуття. 

Споживні властивості взуття: функціональні, ергономічні, надійності, 

естетичні, безпеки. Гарантійний термін носіння і правила обміну взуття. 

Показники якості взуття (міцність строчок, кріплення підошви, каблуків; 

деформація підноска і задника, маса, гнучкість, жорсткість, художньо-естетичні 

показники) і методи їх оцінювання. Стандарти на шкіряне взуття. Сортування 

взуття. Дефекти взуття. Прийоми органолептичного контролю якості взуття. 

Вимірювання лінійних розмірів взуття. Зберігання шкіряного взуття. Формування 

торговельного асортименту взуття. 

Стан ринку гумового взуття. Формування споживних властивостей гумового 

взуття: сировина (сумові суміші, полівінілхлорид, поліуретан, поліетилен, 

текстильні матеріали), деталі, методи виготовлення (клейовий, штампування, 

формування, лиття під тиском, рідкого формування), їхній вплив на споживні 

властивості. Класифікація і характеристика асортименту гумового взуття за 

призначенням, особливостями використання, видами. Оцінювання якості 

гумового взуття: показники (водостійкість, зручність, зносостійкість, товщина 

деталей, еластичність лакової плівки, межа міцності під час розривання, 

подовження та ін.), сортування, дефекти, маркування, пакування, 

транспортування, зберігання. 

Валяне взуття: поняття, стан ринку, чинники формування споживних 

властивостей: сировина (вовна, козячий пух, хімічні волокна), виробництво 

(одержання суміші, формування основи, увалювання, формування голівки, 

фарбування, обробка, прикріплення підошви). Характеристика валяного взуття: 

класифікація, види, оцінювання якості (лінійні розміри, густина, маса, фізико-

механічні, усадка, дефекти), маркування, пакування, зберігання. 

4.12. Хутряні товари: поняття, функціональне і соціальне значення у 

кліматичних умовах України, раціональні норми споживання, стан ринку, основні 

виробники. Сировинна база хутра в Україні: мисливський промисел, звірівництво, 

розведення домашніх і аграрних тварин, виробництво натурального хутра з 

штучною підкладкою. Хутряна сировина: класифікація, терміни, будова хутряної 

шкурки, особливості будови хутрової шкурки. Будова волосу і волосяного 



покриву, шкірної тканини, їх вплив на якість сировини, напівфабрикату, готових 

виробів. Біологічна мінливість волосяного та шкіряного покриву тварин, 

первинна обробка, зберігання хутрової сировини: вплив на якість сировини, 

напівфабрикатів, готових виробів. 

Властивості хутряної шкірки (густина, висота, довжина, пишність, 

пухнастість волосяного покриву; міцність шкіряної тканини; міцність зв'язку 

волосу зі шкіряним покривом), методи дослідження. Сортування хутряних шкір: 

основні ознаки (розмір, колір, кряж, порода, сорт, група дефектів), методи 

сортування, вичинка хутрової сировини у напівфабрикат. Технологічна схема 

хутряного виробництва: підготовчі операції (обрядка, відмока, міздріння, 

розбивка, стружка – їх суть, призначення, вплив на якість напівфабрикату, засоби 

виконання і контролю, основні дефекти), власне вичинки (пікелювання, дублення, 

жирування, сушіння – їх суть, призначення, вплив на формування споживних 

властивостей шкіряної тканини, засоби вимірювання та контролю), дублення 

(сутність, призначення, види дублення, можливі дефекти, засоби контролю 

продублення шкірної тканини), фарбування (призначення і сутність, підготовчі 

операції (нейтралізація, протравлювання, відбілення). Види фарбування 

(окунання, намазування) пробивки, верхового, аерографного, трафаретного, 

резервного фарбування: вплив на зовнішній вигляд, хімічну природу і властивості 

волосяного покриву та шкірної тканини; дефекти, контроль якості фарбування. 

Жирування, сушіння шкір: призначення, вплив на споживні властивості шкірної 

тканини і волосяного покриву, дефекти, методи контролю. Опоряджування шкір 

(віткатування, розбивання, шліфування під велюр, чесання, скубання, стриження, 

епілірування, облагородження): вплив на споживні властивості; особливості 

опоряджування шкір, що використовують волосяним покривом усередину. 

Методи контролю якості хутряного напівфабрикату, вдосконалення технології 

вичинки хутра. 

Класифікація хутряного напівфабрикату. Товарознавча характеристика 

напівфабрикату зимових й весняних видів хутра, свійських тварин, морського 

звіра: характеристика окремих видів, властивості, показники якості, принципи 

сортування. Стандартизація хутра: особливості будови стандартів, показники 

якості. Хутряний напівфабрикат з овечих шкур: товарознавча характеристика 

грубовошерстих порід овець, каракулево-смушкового напівфабрикату, окремих 

видів каракулю, смуху, натурального хутра зі штучною підкладкою: властивості, 

показники якості, особливості сортування. Властивості хутряного 

напівфабрикату: номенклатура показників якості, методи визначення окремих 

показників. Властивості хутряного волосу: гістологічні, морфологічні, фізичні, 

механічні, хімічні, термічні; показники окремих властивостей, методи визначення. 

Властивості волосяного покриву: структурні, фізичні, механічні; показники 

окремих властивостей, методи визначення. Властивості шкірної тканини: 

гістологічні, фізичні, механічні, хімічні, показники, методи визначення. 

Властивості хутра в цілому: теплозахисні, зносостійкість, маса. 

Вироби з хутра. Номенклатура властивостей та показники якості, методи 

визначення. Формування споживних властивостей виробів з хутра: моделювання і 

конструювання виробів, виробництво: сутність кушнірського та кравецького 

(пошивного) виробництва, їх вплив на формування якості, дефекти і засоби 



їхнього усування. Класифікація виробів із хутра. Верхній одяг із хутра, головні 

убори з хутра, хутряні убори та частина одягу з хутра, овчинно-шубні вироби: 

класифікація за статево-віковою ознакою, видами виробів, видами 

напівфабрикату, моделями, фасонами, розмірами. Стандарти на вироби з хутра: 

види, зміст, оцінювання якості хутряних виробів, маркування, пакування, 

транспортування, зберігання виробів із хутра. Правила користування та догляду за 

хутряними виробами. 

4.13. Товари культурно-побутового призначення: значення у житті людини 

і формуванні загальнокультурного рівня суспільства, потреби, що вони 

задовольняють, особливості їхнього формування. 

Папір, картон і вироби з них. Особливості сировинної бази для целюлозно-

паперового виробництва і стан ринку паперу і кардону. Структура паперового 

листа і картону: волокнисті матеріали, наповнювачі, клеючі речовини, барвники: 

їх роль у формуванні властивостей паперу. Загальні поняття про технологію 

паперового виробництва і формування властивостей та якості паперу і картону в 

процесі виробництва. Папір і картон: споживні властивості, показники якості, 

класифікація і характеристика асортименту паперу (для писання, креслення, 

малювання, друкування), вимоги до якості, пакування, транспортування паперу. 

Класифікація асортименту виробів з паперу і картону, характеристика 

асортименту білових, канцелярських виробів з паперу і картону та виробів 

санітарно-побутового призначення. 

Класифікація, споживні властивості шкільно-письмових та канцелярських 

товарів; характеристика асортименту приладдя для писання, креслення, 

малювання. Класифікація канцелярських товарів. Канцелярські технічні засоби. 

Поняття про технічні засоби для друкування, копіювання та передавання текстів на 

відстань. Друкарські машини. Обчислювальна техніка. Класифікація 

мікрокалькуляторів. Пакування, маркування і транспортування канцелярських 

технічних засобів і мікрокалькуляторів. Характеристика асортименту 

канцелярських товарів для діловодства, канцелярських дрібниць тощо. 

Значення фотографії в житті людини і суспільства. Класифікація 

фотокінотоварів. Фізико-хімічна сутність фотографічних процесів. Принципи 

отримання чорно-білого і фізико-хімічні методи отримання кольорового 

зображення. Світлочутливі матеріали: поняття, будова, властивості, показники 

якості, характеристика асортименту негативних, діапозитивних і позитивних 

фотоматеріалів для чорно-білої і кольорової фотографії, особливості пакування і 

маркування, фотохімічні речовини і готові суміші для їх обробки. Хімічні 

речовини для підсилювання, послаблення, підфарбовування, тонування позитивів. 

Пакування, маркування і умови зберігання фотохімічних речовин. 

Особливості конструкції і основні вузли фотоапаратів. Фотографічні 

об’єктиви: основні параметри, класифікація, типи, експлуатаційні можливості. 

Затвори фотоапаратів: класифікація, конструктивні особливості, різновиди 

механізмів і способів наведення фотоапаратів на різкість. Видошукачі: 

призначення, різновиди. Фотоапарати: класифікація, характеристика асортименту. 

Цифрові фотоапарати – конструктивні особливості, параметри, асортимент. 

Кінопроектори і кіноапарати: конструктивні особливості, споживні властивості, 

показники якості. Приладдя для фотографування, кінознімання і обладнання 



фото-кінолабораторій: призначення, асортимент, вимоги до якості. Прилади для 

спостереження. Контроль якості фото- та кінотоварів. 

Радіоелектронні товари: поняття, значення у житті людини і суспільства, 

етапи розвитку, стан ринку, класифікація. Класифікація комплектуючих виробів. 

Радіодеталі: конструкція, класифікація параметри, асортимент, скорочене 

позначення. Електровакуумні прилади, напівпровідникові прилади, 

мікроелектронні вироби: класифікація, основні параметри, позначення. Хімічні 

джерела струму: принцип дії, класифікація, використання. Електроакустична 

апаратура: класифікація, призначення, параметри, асортимент, умовне позначення 

в схемах.  

Принципи передачі радіомовних програм. Модуляція: поняття, способи, 

застосування у радіомовленні. Поняття про приймання радіосигналів. 

Радіоприймачі: поняття про принципову, монтажну і структурну схему. Принцип 

радіоприймання. Структурна схема супергетеродинного, з УКХ діапазоном та 

стереофонічного радіоприймача. Споживні властивості, класифікація і 

характеристика асортименту радіоприймальної апаратури. Тюнери, конструктивні 

особливості, споживні властивості і асортимент. Контроль якості 

радіоприймальної апаратури. 

Телеприймальна апаратура. Принципи передачі сигналів телезображення, 

особливості передачі кольорового зображення. Системи та стандарти передачі 

кольорового телебачення. Приймання телезображення. Будова і робота телевізора. 

Кінескопи: поняття, класифікація, конструктивні особливості, параметри, 

маркування. Телевізори: споживні властивості, параметри, класифікація, 

асортимент, контроль якості та експлуатаційних можливостей. Оцінювання якості 

зображення за телевізійними випробувальними таблицями. Апаратура для 

відтворення механічного запису звуку. Електрофони, програвачі компакт-дисків, 

електропрогравачі: принцип роботи, класифікація, параметри, асортимент. 

Апаратура для магнітного запису і відтворення звука. Магнітофони: будова, 

принцип дії, основні конструктивні вузли, споживні властивості, параметри, 

класифікація, характеристика асортименту, оцінювання якості. Формати 

відеозапису. Відеомагнітофони і відеокамери: особливості конструкції, основні 

вузли, споживні властивості, параметри, функціональні можливості, асортимент, 

вимоги до якості. Носії магнітного запису, дискові носії інформації: класифікація, 

параметри, асортимент. Комбінована радіоелектронна апаратура: конструктивні 

особливості, експлуатаційні можливості, асортимент. 

4.14. Музичні товари: поняття, значення у житті людини і суспільства. 

Властивості звуку і їх використання в музичних інструментах. Загальна 

класифікація музичних товарів. Споживні властивості музичних інструментів. 

Чинники формування споживних властивостей музичних інструментів. Струнні 

музичні інструменти: принципи звукоутворення, асортимент, споживні 

властивості. Щипкові музичні інструменти: будова, споживні властивості, 

асортимент. Смичкові музичні інструменти: особливості конструкції, споживні 

властивості, асортимент. Клавішні струнні інструменти: конструктивні 

особливості рояля і піаніно, характеристика основних вузлів і їх вплив на ігрові 

можливості і акустику інструментів, класифікація, асортимент. Духові музичні 

інструменти: утворення звуку, асортимент. Язичкові музичні інструменти: 



основні вузли, принципи роботи, споживні властивості, асортимент. Ударні 

музичні інструменти: класифікація, споживні властивості, асортимент. 

Електромузичні інструменти: особливості конструкції, принципи будови, музичні 

можливості, класифікація, асортимент. Вимоги до якості, пакування, маркування, 

транспортування і зберігання музичних інструментів. 

4.15. Іграшки та ялинкові прикраси. Роль іграшок у вихованні дітей. Стан 

ринку, споживні властивості, класифікація, чинники формування споживних 

властивостей і якості іграшок. Ялинкові прикраси: групування і характеристика 

асортименту за вихідними матеріалами і видами обробки. Вимоги, оцінювання 

якості ялинкових прикрас та іграшок. 

4.16. Спортивні товари. Значення фізкультури і спорту у суспільстві. Стан 

ринку спорттоварів. Асортимент і споживні властивості, оцінювання якості: 

інвентарю і знаряддя для гімнастики, легкої і важкої атлетики, туризму і 

альпінізму, зимових видів спорту, спортивних поєдинків й ігор. Групування 

товарів для полювання і рибальства. Товарознавча характеристика товарів для 

полювання і стрілецького спорту: спорядження для мисливців, предмети для 

догляду за зброєю, допоміжні предмети для полювання, приладдя і пристосування 

для спорядження патронів, спорядження для мисливських собак. Рибальські 

товари: характеристика асортименту і споживних властивостей рибальського 

приладдя для виуджування риби, підсобного приладдя рибалок, вимоги до якості і 

її оцінювання. 

4.17. Транспортні засоби. Значення транспортних засобів у житті людини і 

стан ринку цих товарів. Групування асортименту (сухопутні, повітряні, водні) і 

споживні властивості транспортних засобів. Велосипеди, мопеди, мотоцикли, 

моторолери, легкові автомобілі, вантажні причепи для автомобілів: конструкція, 

основні вузли і деталі, класифікація, характеристика сучасного асортименту, 

вимоги до якості, запасні частини і приладдя. Конструктивні особливості і 

основні вузли водних транспортних засобів, класифікація, характеристика 

асортименту, маркування, пакування, зберігання суден для прогулянок, контроль 

якості водних транспортних засобів, запасні частини до двигунів, приладдя для 

суден. Літаки особистого користування: основні конструктивні особливості, 

характеристика споживних властивостей окремих видів. Загальні вимоги до 

транспортних засобів. 

4.18. Ювелірні товари: поняття, значення у розвитку культурного рівня 

людини, стан ринку, особливості споживних властивостей (естетичні, 

функціональні, ергономічні, гігієнічні, надійність, безпека, соціальні), чинники їх 

формування. Загальна характеристика матеріалів для виробництва ювелірних 

товарів: коштовні метали і сплави, кольорові метали і сплави, ювелірні камені 

(коштовні, напівкоштовні, виробні, органічні, синтетичні - їх розпізнавання). 

Особливості виробництва ювелірних товарів. Вплив художнього оздоблення та 

огранювання ювелірних каменів на естетичні властивості ювелірних виробів. 

Клеймування ювелірних товарів. Класифікація і характеристика асортименту 

ювелірних товарів окремих груп (особисті прикраси, предмети туалету, прикраси 

інтер’єру, предмети сервірування столу, письмове приладдя, приладдя для 

годинників, предмети для паління, сувеніри). Вимоги до якості, методи 

випробування, відбір зразків, методи контролю, оцінювання якості, маркування, 



пакування, зберігання і транспортування ювелірних товарів. 

4.19. Побутові годинники: поняття, стан ринку, споживні властивості 

(функціональні, ергономічні, естетичні, соціальні, надійність, безпека) і чинники 

їх формування. Основні технічні параметри (добовий хід, миттєвий хід, поправка, 

оціночне число та ін.) принцип дії годинників. Годинники електричні, 

електромеханічні, електронні: конструкція, класифікація,  характеристика. Нові 

різновиди електронних годинників: годинники-таймери, вмонтовані у 

радіотовари, у світильники та ін. Роль вихідних матеріалів і процесу виробництва 

у формуванні споживних властивостей годинників, контроль якості на 

виробництві, паспорти і гарантії виробників. Класифікація побутових годинників 

за призначенням, джерелами енергії, типами коливальної системи, 

інформативністю, принципом дії, місцем встановлення та ін. Системи 

найменування, індексації та кодування побутових годинників. Цифрова індексація 

корпусного оздоблення. Асортимент і характеристика побутових годинників: для 

показу поточного часу (наручні, кишенькові, настільні, настінні, напідлогові, 

автомобільні), комбінованих (годинники-будильники, годинники-кулони, 

годинники з радіоприймачем і ін.), для вимірювання малих проміжків часу 

(секундоміри, хроноскопи), спеціального призначення (шахові, сигнальні та ін.) 

Вимоги до якості, контроль якості, маркування, пакування, зберігання, 

транспортування побутових годинників. 

4.20. Галантерейні товари: поняття, призначення, стан ринку, раціональні 

норми споживання, поділ на групи.  

Текстильна галантерея: призначення, класифікація за способом виробництва 

нитки (стрічкоткацькі, швейні, тасьма, шнури, парасолі, гардинно-тюлеві вироби, 

мереживо). Нитки: поняття, формування споживних властивостей, класифікація, 

характеристика асортименту за призначенням (швейні, в'язальні, вишивальні, 

штопальні), властивості, вимоги до якості, оцінювання якості, маркування, 

пакування, транспортування, зберігання. Стрічкоткацькі вироби: формування 

споживних властивостей, класифікація, характеристика асортименту за 

призначенням (прикладні, декоративно-оздоблювальні, одягово-допоміжні), 

властивості, вимоги до якості, оцінювання якості, маркування, пакування, 

транспортування, зберігання. Тасьма, шнури, гардинно-тюлеві вироби, мереживо: 

чинники формування споживних властивостей, класифікація, характеристика 

асортименту за призначенням, властивості, вимоги до якості, оцінювання якості, 

маркування, пакування, зберігання. Парасолі: класифікація, характеристика 

асортименту за різними ознаками, вимоги до якості, споживні властивості, 

оцінювання якості, маркування, пакування, зберігання, транспортування. 

Шкіряна галантерея: чинники формування споживних властивостей 

(сировина, технологія виробництва, моделювання та ін.), класифікація за 

призначенням (предмети туалету; речі для зберігання документів, паперів, 

грошей; дорожні речі), види і різновиди виробів, властивості, вимоги до якості, 

властивості, оцінювання якості, маркування, пакування, зберігання, 

транспортування. 

Металева галантерея: чинники формування споживних властивостей (метали, 

сплави, методи виготовлення, декоративно-захисні покриття), класифікація, 

характеристика асортименту за призначенням (прикраси і оздоблення, приладдя 



для гоління і стриження волосся, приладдя для шиття і рукоділля, одягова 

фурнітура, речі для туалету, приладдя для паління), види і різновиди виробів, 

властивості, вимоги до якості, оцінювання якості, маркування, пакування, 

зберігання, транспортування. 

Галантерея з пластичних мас і виробних матеріалів: чинники формування 

споживних властивостей (сировина, способи формування, види опорядження), 

класифікація, характеристика асортименту за призначенням (речі для туалету, 

одягова фурнітура, приладдя для куріння, декоративні вироби, приладдя для 

рукоділля, речі для оздоблення, інтимні товари, інші галантерейні вироби), види і 

різновиди виробів, властивості, вимоги до якості, оцінювання якості, маркування, 

пакування, зберігання, транспортування. 

Щіткові вироби: призначення, чинники формування споживних властивостей 

(сировина, способи виробництва), класифікація, характеристика асортименту за 

призначенням, види і різновиди виробів, властивості, вимоги до якості, 

оцінювання якості, маркування, пакування, зберігання, транспортування. 

Дзеркала: поняття, чинники формування споживних властивостей (скло, 

дзеркальне покриття, оздоблення краю), класифікація, характеристика 

асортименту за призначенням, види і різновиди, властивості, вимоги до якості, 

оцінювання якості, маркування, пакування, зберігання, транспортування. 

 

ПИТАННЯ 

з дисципліни «Організація торгівлі» 

 

1. Функції та роль торгівлі в процесі відтворення і народному 

господарстві. 

2. Суть, етапи технологічного процесу товаропросування, фактори, які 

впливають на його організацію. 

3. Принципи та умови раціональної побудови процесу товаропросування. 

Ланковість і форми товаропросування. 

4. Єдиний технологічний ланцюг товаропросування: суть, методи, етапи і 

умови побудови (комерційні і технологічні вимоги до товарів і тари, роль 

пакетування і контейнеризації вантажів у побудові ЄТЛ товаропросування). 

5. Науково-технічний прогрес як передумова раціональної організації і 

технології торгових процесів. Напрями впровадження досягнень НТП в торгівлі. 

6. Соціальні форми торгівлі і перспективи їх розвитку в умовах переходу 

до ринкових відносин. 

7. Суть і завдання оптової торгівлі. Оптові та оптово-роздрібні торговельні 

підприємства, їх основні ознаки та класифікація.  

8. Оптові торгові бази як основний вид підприємств оптової торгівлі: 

поняття, класифікація, торгово-технологічні функції та організаційна побудова. 

9. Мета і принципи організації закупівельної роботи. Організація оптових 

закупівель як комплекс комерційних рішень та торгових операцій. 

10. Джерела оптових закупівель і постачальники товарів, їх вивчення і 

обґрунтування вибору. 

11. Організація оптових закупівель товарів за прямими зв’язками і на 

ярмарках. 



12. Документальне оформлення оптових закупівель товарів. 

13. Організація оптового продажу товарів з оптових баз: суть, зміст, форми 

і методи оптового продажу. 

14. Роль, функції складів в процесі товаропросування, їх класифікація. 

15. Основні види складських будівель і технологічні вимоги до їх 

улаштування. Особливості улаштування і планування спеціальних складів. 

16. Види складських приміщень (зон), їх взаємозв’язок і технологічні 

планування. 

17. Складський технологічний процес і його складові частини. Принципи 

організації складського технологічного процесу. 

18. Організація та документальне оформлення приймання товарів на 

складах за кількістю. 

19. Організація та документальне оформлення приймання товарів на 

складах за якістю. 

20. Організація і технологія розміщування та укладання товарів на складах 

у зонах зберігання (Способи розміщування товарів на складах. Способи укладання 

товарів на зберігання). 

21. Організація і технологія зберігання товарів на складах. Умови 

зберігання товарів. Техніка зберігання. 

22. Організація і технологія відбору товарів на складі, підготовки їх до 

відпускання (Способи і методи відбору товарів. Порядок комплектування 

замовлень та партій товарів, формування помаршрутних відправок). 

23. Організація і документальне оформлення  відпуску товарів із  складу, з 

експедиційного складу.  

24. Суть, завдання і вимоги до організації товаропостачання роздрібної 

торговельної мережі. 

25. Організація завезення товарів у роздрібні торговельні підприємства. 

Форми і методи товаропостачання роздрібної торговельної мережі. 

26. Організація і технологія централізованої доставки товарів у роздрібну 

торговельну мережу та її організаційно-технічна підготовка. 

27. Технологія товаропостачання роздрібної торговельної мережі. 

Індустріальні технології товаропостачання, їх зміст та організаційно-технічна 

підготовка. 

28. Організація і технологія перевезень торговельних вантажів залізничним 

транспортом. 

29. Організація і технологія перевезень торговельних вантажів 

автомобільним транспортом. 

30. Роль і функції тари та упаковки в торгово-технологічних  процесах. 

Основи класифікації тари. 

31. Організація тарних операцій в торгівлі. Технологія виконання операцій 

з тарою на підприємствах торгівлі. 

32. Роль і завдання роздрібної торгівлі в умовах переходу до ринку. 

Роздрібні торговельні підприємства, їх види та функції. 

33. Роздрібна торговельна мережа, її соціально-економічне значення і види. 

34. Магазини як основний вид підприємств роздрібної торгівлі. 

Класифікація магазинів. 



35. Спеціалізація і типізація магазинів: суть, напрями, вплив на організацію 

торгово-технологічних процесів. 

36. Принципи розміщення роздрібної торговельної мережі та планування її 

розвитку. 

37. Класифікація будівель магазинів. Вимоги щодо улаштування будівель 

магазинів. 

38. Об’ємно-планувальні і конструктивні рішення будівель магазинів. 

Склад (перелік) і взаємозв’язок приміщень магазинів. Проектування ділянки 

забудови магазинів. 

39. Улаштування і планування торгового залу магазину. Показники 

ефективності використання торгової площі магазину. 

40. Поняття, класифікація, роль вивчення попиту населення в роздрібній 

торгівлі. 

41. Методи вивчення попиту населення на підприємствах роздрібної 

торгівлі. 

42. Поняття про торговий асортимент, завдання та етапи його формування  

43. Формування асортименту товарів у різних типах магазинів, його оцінка 

та регулювання. 

44. Зміст торгово-технологічного процесу в магазині, основні принципи та 

схеми його організації.  

45. Технологія розвантажування транспортних засобів і 

внутрішньомагазинного переміщування товарів у магазинах. 

46. Організація і технологія приймання товарів у магазині за кількістю. 

47. Організація і технологія приймання товарів у магазині за якістю. 

48. Організація і технологія зберігання  товарів у магазині.  

49. Організація і технологія попередньої підготовки товарів до продажу. 

50. Організація і технологія розміщування та викладання товарів у 

торговому залі магазину. 

51. Організація продажу товарів і обслуговування покупців у магазинах.  

52. Організація й технологія продажу товарів через прилавок. 

53. Організація й технологія продажу товарів за методом 

самообслуговування. 

54. Додаткові послуги магазинів у процесі торговельного обслуговування. 

55. Позамагазинні форми торговельного обслуговування. 

56. Порядок заняття торговельною діяльністю.  

57. Правила торговельного обслуговування покупців на підприємствах 

торгівлі. 

58. Правила продажу основних груп продовольчих товарів. 

59. Правила продажу основних груп непродовольчих товарів. 

60. Захист прав споживачів у торгівлі. Порядок ведення книги відгуків і 

пропозицій на підприємствах торгівлі. 

 

ПИТАННЯ 

з дисципліни «Торговельне підприємництво та комерційна діяльність» 

1. Комерційна діяльність як суспільно-необхідна функція реалізації 

економічних відносин. 



2. Оптове підприємство як основний суб’єкт комерційної діяльності на 

оптовому ринку товарів та послуг, їх види та основні функції. 

3. Базові умови поставки товарів.  

4. Обґрунтування вибору базових умов поставки окремих груп товарів. 

5. Договірні відносини суб’єктів комерційної діяльності на оптовому 

ринку товарів та послуг. 

6. Управління товарними запасами в оптовій торгівлі. 

7. Вивчення джерел оптових закупівель і потенційних постачальників 

товарів народного споживання. 

8. Види міжнародних комерційних угод і методи їх здійснення. 

9. Показники рівня розвитку та ефективності використання роздрібної 

торговельної мережі. 

10. Переддоговірні комерційні спори  і порядок їх розв’язання. 

11. Основні принципи проведення асортиментної політики в торгівлі в 

сучасних умовах. 

12. Організація та правила продажу кондитерських виробів. 

13. Торгівля як галузь національної економіки, її зв’язок з іншими галузями 

народного господарства. 

14. Оперативне планування оптових закупівель товарів. 

15. Організація і правила продажу продовольчих товарів на ринках. 

16. Організація закупівель товарів через брокерські контори. 

17. Методи контролю, оцінки і регулювання асортименту товарів у 

роздрібній торговельній мережі. 

18. Обґрунтування вибору конкретних постачальників товарів народного 

споживання. 

19. Організація продажу продовольчих товарів за попередніми 

замовленнями. 

20. Товари як об’єкти комерційної діяльності. Місце та роль товарів у 

взаємодії елементів ринку. 

21. Послуги як об’єкт комерційної діяльності. Місце та роль послуг у 

взаємодії елементів ринку. 

22. Організація укладання та виконання міжнародних комерційних угод. 

23. Особливості формування асортименту товарів в окремих типах 

магазинів. 

24. Види і класифікація суб’єктів у сфері комерційної діяльності. 

25. Комерційна підготовка суб’єктів ринку до оптових закупівель товарів. 

26. Організація завозу товарів у магазини. 

27. Організація продажу товарів в кредит. 

28. Функції комерційної діяльності в реалізації ринкових відносин. 

29.  Організація продажу непродовольчих товарів на ринках. 

30. Зміст комерційної діяльності на ринку товарів і послуг. 

31. Суть, достоїнства та умови організації оптових закупівель товарів на 

основі прямих зв’язків. 

32. Спеціалізація і типізація торговельної мережі та комерційне управління 

цими процесами. 

33. Методи активізації роздрібного продажу товарів. 



34. Суть і завдання оптових ярмарків і порядок їх організації. 

35. Організація комісійного продажу непродовольчих товарів. 

36. Форми оптового продажу товарів. 

37. Формування асортименту товарів у магазинах в сучасних умовах. 

38. Організація продажу товарів на аукціонах. 

39. Класифікація і загальна характеристика форм і методів роздрібного 

продажу товарів. 

40. Суть, мета, принципи та зміст організації закупівельної роботи на 

оптовому ринку товарів і послуг. 

41. Організація і методи продажу товарів зі складів оптових баз. 

42. Значення і зміст договорів поставки товарів. 

43. Суть, мета та завдання формування асортименту товарів у роздрібній 

торговельній мережі. 

44. Зміст комерційної діяльності на ринку товарів і послуг. 

45. Обґрунтування умов договорів поставки окремих груп товарів. 

46. Суть, роль і завдання роздрібної торгівлі в сучасних умовах. 

47. Організаційні форми позамагазинного продажу товарів, їх суть і 

особливості. 

48. Види і класифікація суб’єктів у сфері комерційної діяльності. 

49. Організація укладання договорів поставки товарів на основі прямих 

зв’язків. 

50. Види біржових операцій на товарних біржах. 

51. Організація укладання договорів поставки на ярмарках. 

52. Формування асортименту товарів на оптових базах в сучасних умовах. 

53. Суть, місце і роль надання послуг покупцям. Класифікація і 

характеристика торговельних послуг. 

54. Комерційні спори, пов’язані з виконанням договорів поставки товарів, і 

порядок їх розв’язання. 

55. Соціально-економічне значення розвитку торгівлі на ринках. 

56. Види і призначення ринків, їх класифікація. 

57. Права споживачів у сфері торговельного обслуговування та форми їх 

захисту. 

58. Організація обліку і контролю за якістю оптових поставок товарів. 

59. Формування системи послуг на підприємствах роздрібної торгівлі як 

комерційна функція. 

60. Оперативне планування оптових закупівель товарів. 

61. Поняття, сутність та функції торговельного підприємництва.  

62. Особливості і характерні риси торговельного підприємництва.  

63. Форми і види торговельного підприємництва та їх систематизація. 

64. Система державного регулювання розвитку підприємництва в сфері 

торгівлі. 

65.  Законодавче і нормативне регулювання підприємницької діяльності в 

сфері торгівлі.  

66. Система контролю і нагляду за діяльністю суб’єктів підприємництва.  

67. Основні види суб’єктів господарювання в торгівлі та їх класифікація.  

68. Прості форми підприємництва в торгівлі і тенденції їх розвитку.  



69. Складні організаційні форми підприємництва, характерні для торгівлі.  

70.  Утворення суб’єктів торговельного підприємництва.  

71. Вибір організаційно-правової форми торговельного підприємництва.  

72. Способи утворення підприємницької структури.  

73. Підготовка і оформлення пакету документів для реєстрації суб’єкта 

підприємництва. Процедура реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.  

74. Післяреєстраційні процедури легітимізації суб’єктів підприємництва.  

75. Загальна характеристика сфер торговельного підприємництва. 

76.  Сутність, зміст і особливості підприємницької діяльності в роздрібній 

торгівлі. 

77.  Форми підприємницької діяльності та їх особливості в сфері оптової 

торгівлі. 

78.  Підприємництво в сфері надання торговельно-посередницьких послуг.  

79. Основи бізнес-планування. 

80.  Види стратегій, характерних для торговельного підприємництва і 

обґрунтування їх вибору.  

81. Ділова стратегія суб’єкту підприємництва.  

82. Фінансове забезпечення підприємницької діяльності.  

83. Організація фінансового обслуговування суб’єктів підприємницької 

діяльності.  

84. Лізинг як інструмент фінансування економічних операцій.  

85. Кадрове забезпечення підприємницької діяльності.  

86. Етична та соціальна відповідальність торговельного підприємства.  

87. Особистість підприємця та його ділові якості.  

88. Підприємництво та споживачі.  

89. Підприємництво та захист конкуренції.  

90. Відповідальність підприємців. Соціальна відповідальність підприємців.  

 

 

ПИТАННЯ 

з дисципліни «Товарознавства харчових продуктів» 

 

1. Зерно: характеристика основних видів зернових культур, склад, 

класифікація, вимоги до якості, особливості зберігання. 

2. Борошно: споживні властивості, формування асортименту, вимоги до 

якості, зберігання, дефекти. 

3. Крупи: споживна цінність, класифікація, формування асортименту, 

вимоги до якості, дефекти та зберігання. 

4. Макаронні вироби: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання, дефекти. 

5. Хлібобулочні вироби: споживні властивості, формування асортименту, 

основні класифікаційні групи, вимоги до якості, зберігання. 

6. Крохмаль, крохмалепродукти і цукор: споживні властивості, 

класифікація, формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

7. Мед і фруктово-ягідні кондитерські вироби: споживні властивості, 

класифікація, формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 



8. Карамель та ірис: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

9. Цукерки і драже: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

10. Шоколад і шоколадні вироби: споживні властивості, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

11. Борошняні кондитерські вироби: споживні властивості, класифікація, 

формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

12. Свіжі овочі: класифікація та господарсько-ботанічні сорти, вимоги до 

якості, хвороби та зберігання. 

13. Плоди та ягоди: класифікація, помологічні сорти, споживні властивості, 

вимоги до якості, хвороби, зберігання. 

14. Продукти переробки плодів та овочів: споживні властивості, 

класифікація, формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

15. Горілка і лікеро-горілчані вироби: споживні властивості, класифікація, 

формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

16. Коньяки: споживні властивості, класифікація, формування асортименту, 

вимоги до якості, зберігання. 

17. Прянощі і приправи: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

18. Пиво і безалкогольні напої: споживні властивості, класифікація, 

формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

19. Кава і кавові напої: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

20. Виноградні вина: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

21. Чай і чайні напої: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

22. Молоко і вершки: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

23. Кисломолочні продукти: споживні властивості, класифікація, 

формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

24. Сири сичугові: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

25. М’які сичугові, розсільні і плавлені сири: споживні властивості, 

класифікація, формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

26. Вершкове масло: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

27. Молочні консерви, сухі молочні продукти і морозиво: споживні 

властивості, класифікація, формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

28. М'ясо забійних тварин, класифікація і товарна характеристика, 

розрубування туш і маркування м’яса. 

29. М'ясо птиці. споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

30. Варені ковбасні вироби: споживні властивості, класифікація, 

формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 



31. Напівкопчені, копчені і сиров’ялені ковбаси: споживні властивості, 

класифікація, формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

32. М’ясні копченості: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

33. Яйця і яєчні товари: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

34. М’ясні напівфабрикати: споживні властивості, класифікація, 

формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

35. Олії: споживні властивості, класифікація, формування асортименту, 

вимоги до якості, зберігання. 

36. Маргарин: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

37. Тваринні топлені жири: споживні властивості, класифікація, 

формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

38. Майонез: споживні властивості, класифікація, формування асортименту, 

вимоги до якості, зберігання. 

39. Класифікація промислових риб. Характеристика родин осетрових, 

лососевих, оселедцевих, коропових. 

40. Риба холодильної обробки: споживні властивості, класифікація, 

формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

41. В’ялені і сушені рибні товари: споживні властивості, класифікація, 

формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

42. Риба солена: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

43. Риба копчена: споживні властивості, класифікація, формування 

асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

44. Рибні консерви і пресерви: споживні властивості, класифікація, 

формування асортименту, вимоги до якості, зберігання. 

 

ПИТАННЯ 

з дисципліни «Товарознавство непродовольчих товарів» 

 

1. Асортимент товарів: означення, чинники формування, класифікація (за 

галузями формування, типом торговельного підприємства, функціональними 

комплексами (призначенням), складністю). 

2. Буфетне і столове приладдя: означення, класифікація, асортимент. 

3. Верхній та легкий одяг: означення, класифікація, асортимент. 

4. Взуття (шкіряне, полімерне, валяне): означення, класифікація, 

асортимент. 

5. Галантерейні товари: означення, класифікація, асортимент. 

6. Головні убори, жіночі убори, хустки, шарфи, рукавичкові вироби: 

означення, класифікація, асортимент. 

1. Дзеркала та ялинкові прикраси: означення, класифікація, асортимент. 

2. Електричні побутові машини: означення, класифікація, асортимент. 

3. Споживні властивості товарів (безпеки, функціональні, ергономічні, 

надійності, естетичні, екологічні). 

4. Канцелярські, шкільно-письмові товари: означення, класифікація, 



асортимент. 

5. Класифікаційні системи товарів. Класифікація товарів: означення, мета, 

загальна характеристика ознак, застосування. 

6. Корсетні вироби, білизна і панчішно-шкарпеткові вироби: означення, 

класифікація, асортимент. 

7. Меблі: означення, класифікація, асортимент. 

8. Музичні товари: означення, класифікація, асортимент. 

9. Дитячі іграшки та ялинкові прикраси: означення, класифікація, 

асортимент. 

10. Нормативні документи на  товари: поняття, класифікація. 

11. Основні поняття товарознавства: товар, споживні властивості, 

нормативний документ, якість, класифікація, асортимент, кодування, 

сертифікація, товарна інформація, товарний знак. 

12. Парфумерні і косметичні товари: означення, класифікація, асортимент. 

13. Побутова радіоелектронна апаратура та обчислювальна техніка: 

означення, класифікація, асортимент. 

14. Посуд (господарський, кухонний, столовий): означення, класифікація, 

асортимент. 

15. Провідники електричного струму, електроустановчі вироби, електричні 

джерела світла, електроосвітлювальна арматура: означення, класифікація, 

асортимент. 

16. Ручні побутові інструменти, скоб’яні та замкові вироби: означення, 

класифікація, асортимент. 

17. Сертифікація товарів: означення, документальне оформлення, знак 

відповідності. Системи кодування товарів: означення, перелік, загальна 

характеристика. 

18. Споживні властивості непродовольчих товарів: поняття, групування, 

загальна характеристика. 

19. Стандарти на непродовольчі товари: означення, категорії, види. 

20. Текстильні товари (волокна, нитки, тканини, трикотажні полотна, 

неткані полотна): означення, класифікація, асортимент. 

21. Товари для спорудження будівель: означення, класифікація, асортимент. 

22. Товари для внутрішнього оснащення та опорядження житла: означення, 

класифікація, асортимент. 

23. Товари для мисливства і рибальства: означення, класифікація, 

асортимент. 

24. Товари для спорту і туризму: означення, класифікація, асортимент. 

25. Товари побутової хімії для догляду за приміщенням та товарами 

особистого користування: означення, класифікація, асортимент. 

26. Товарознавство непродовольчих товарів: визначення, зміст. 

27. Транспортні засоби особистого користування: означення, класифікація, 

асортимент. 

28. Фототовари: означення, класифікація, асортимент. 

29. Ювелірні (золотарські) товари і годинники: означення, класифікація, 

асортимент. 

30. Якість товарів: означення, рівні, способи визначення, фактори 



формування. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 
Кожен екзаменаційний білет містить 20 тестових завдань, що включають 

матеріал програми вступного випробування. 

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня складності. 

Запитання кожного блоку містять матеріал всіх розділів дисципліни. 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 

варіанти відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», 

«4», із яких лише одна відповідь правильна. 

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, 

отримує бланк талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній клітинці, 

що є навпроти номеру завдання повинен вписати відповідь у вигляді цифри під 

якою є, на думку абітурієнта, правильна відповідь. 

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, щоб 

не помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. Категорично 

заборонено робити будь-які виправлення в заповнених клітинках талона 

відповідей. Виправлені відповіді у будь-якому випадку вважаються недійсними і 

не зараховуються абітурієнту не залежно від їх правильності. 

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити 

чорнилом, двічі обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, 

тощо. 

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому 

випадку абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк. 

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на полях 

талона відповідей. 

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається на 

абітурієнта. 

У всіх випадках порушення таких правил абітурієнт має, на вимогу члена 

Приймальної комісії, присутнього в аудиторії під час тестування, поставити свій 



підпис у тій клітинці, або тому місці талона, де екзаменатор вбачає порушення. 

Підпис засвічує або відмову від відповіді, або факт недотримання правил 

заповнення талона абітурієнтом. Якщо порушення виявлені в кількох місцях 

талону чи в кількох клітинках, то підпис абітурієнта потрібно поставити біля 

кожної клітинки чи місця талону. 

Правильні відповіді на кожне запитання екзаменаційного білета оцінюються 

5 (п’ятьма) балами. 

Таким чином, максимальна кількість балів, що може отримати абітурієнт на 

вступному випробуванні за тестовою технологією становить 100 балів. 

Для отримання результатів вступного випробування абітурієнта заповнені і 

перевірені талони передаються працівникам групи інформаційного забезпечення 

роботи Приймальної комісії для внесення відповідей абітурієнтів і оцінювання їх 

відповідно до кодів відповідей, внесених у комп’ютер. За підсумками обробки 

талонів абітурієнтів роздруковується відомість результатів тестування, у якій у 

рейтинговому порядку проставляються набрані абітурієнтами бали і яка 

передається Голові приймальної комісії на затвердження.  

Правильність введення варіантів відповідей із талонів, заповнених і 

підтверджених особистими підписами абітурієнтів, перевіряється двома 

працівниками групи інформаційного забезпечення роботи Приймальної комісії, 

відповідно до розподілу функціональних обов’язків, проведеного керівником цієї 

групи.  

Результати вступного випробування з використанням тестової технології 

оцінюються за 200-бальною шкалою: до 100 балів, наданих абітурієнту 

автоматично, максимально додається 100 балів за результатами тестування із 

врахуванням загальної кількості правильних відповідей за формулою: п×5, де п 

кількість правильних відповідей на тестові завдання. 

 
 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії,  
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