


ВСТУП  

 
Програма вступного випробування зі спеціальності 076 “Підприємництво та 

торгівля” у Львівський торговельно-економічний університет для здобуття 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі раніше здобутого першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти охоплює теми з основ підприємництва та 

теоретичних основ товарознавства. 

Програма вступних випробувань побудована за синтетичним 

міжпредметним принципом та охоплює основні питання тем зазначених розділів, 

які представлено у вигляді тестів  під час вступного випробування, що  дозволяє 

виявити рівень засвоєння знань та вмінь вступників з основ підприємницької 

діяльності, розвитку підприємницької ініціативи та фундаментальних основ 

товарознавства.  

Дана програма передбачає неупереджену перевірку знань і дає можливість 

формулювання об’єктивного висновку щодо рівня підготовки вступника для 

здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 076 

“Підприємництво та торгівля”. 

 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 
Тема 1. Сутність та особливості підприємницької діяльності.  
Сутність підприємництва, його функції та роль у суспільстві. Суб’єкти й 

об’єкти підприємницької діяльності. Принципи та моделі підприємництва. 

Обов’язки, права і відповідальність підприємця. Особливості розвитку 

підприємництва в Україні. Зарубіжний досвід розвитку підприємництва. 

 

Тема 2. Основні організаційні форми підприємництва, чинники 

розвитку внутрішнього й зовнішнього потенціалу підприємництва в Україні.  

Види й організаційні форми підприємств. Сутність, переваги та недоліки 

одноособового володіння. Особливості функціонування суб’єктів малого 

підприємництва в Україні. Фактори зовнішнього середовища підприємницької 

діяльності. SWOT-аналіз, методика його проведення. Об’єднання підприємств. 

Правові форми організації підприємницької діяльності за кордоном. 

 

Тема 3. Планування власної справи.  
Сфери підприємницької діяльності. Планування власної справи: визначення 

місії, стратегії та цілей. Виробничі ресурси: початковий, основний та обіговий 

капітал. Оцінка кон’юнктури ринку, її показники. Дослідження ринку. 

 

Тема 4. Технологія заснування власної справи. 

Засновницькі документи і процес їх підготовки. Статутний фонд та 

особливості його формування. Порядок державної реєстрації фізичної особи – 

підприємця, юридичної особи. Порядок ліцензування підприємницької діяльності. 



Обмеження у провадженні підприємницької діяльності. Способи (шляхи) 

створення власної справи. Припинення діяльності суб’єктів підприємництва. 

Органи, що здійснюють ліцензування підприємницької діяльності. Порядок 

видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі товарами, що підлягають 

ліцензуванню. 

 

Тема 5. Сутність бізнес-планування та аналіз ринку. Маркетинг у 

бізнес-плануванні. Організаційне планування, аналіз ризиків та фінансових 

показників.  

Бізнес-планування. Сутність поняття «бізнес-план», його призначення. 

Структура бізнес-плану. Резюме у бізнес-плані. Опис товару (послуги): 

характеристики товару, товарний асортимент, види послуг. Конкуренція. Методи 

аналізу конкурентів. Цінова та нецінова конкуренція. Визначення перспектив 

розвитку ринку. Інтернет під час дослідження суб’єктів та об’єктів ринку. Методи 

прогнозування збуту товарів (послуг). Вибір джерел постачання. План 

маркетингу. Управління життєвим циклом товару, товарною маркою і товарними 

інноваціями. Стратегії і методи ціноутворення. Стратегії розподілу товарів. 

Формування бюджету просування товарів. Організаційний план. Організаційні 

структури управління суб’єктом підприємництва. Види графіків роботи. Розділ 

бізнес-плану – оцінка ризику та страхування. Види ризиків. Методи управління 

ризиками. Страхування, його види. Виробничий план. Фінансовий план. 

Юридичний план. 

 

Тема 6. Державне регулювання підприємницької діяльності.  
Сутність і необхідність державного регулювання підприємницької 

діяльності. Форми й методи державного регулювання підприємництва в Україні. 

Податкова система в Україні. Грошове та кредитне державне регулювання. 

Антимонопольна діяльність держави. Особливості підтримки малого бізнесу за 

кордоном. 

 

Тема 7. Комерційна діяльність підприємницьких структур.  

Сутність і значення комерційної діяльності у підприємництві. Чинники 

розвитку комерційної діяльності. Суб’єкти комерційної діяльності у 

підприємництві. Взаємовідносини зі споживачами. Закон України «Про захист 

прав споживачів». Правова база комерційної діяльності підприємницьких 

структур. 

 

Тема 8. Управління підприємницькою діяльністю у торгівлі.  

Планування торговельної діяльності. Підбір та відбір торговельного 

персоналу. Мотивування персоналу у торгівлі. Психологічні особливості 

здійснення підприємцем контролю за роботою персоналу. Контроль за 

показниками ефективності підприємницької діяльності у торгівлі. Навчання 

персоналу. Психологія та етика спілкування у торгівлі. 

 

Тема 9. Банкрутство суб’єктів господарювання.  

Зміст та суб’єкти банкрутства. Механізм банкрутства. Розпорядження 



майном боржника. Мирова угода. Санація як механізм відновлення 

платоспроможності боржника. Порядок ліквідації збанкрутілого підприємства. 

Особливості застосування процедури банкрутства до громадян – суб’єктів 

господарської діяльності. 

 

Тема 10. Товарознавство в системі наук про товари і торгівлю. Об'єкт і 

предмет товарознавства.  

Виробництво матеріальних благ як основа життя суспільства. Економічні й 

неекономічні блага. Натуральне і товарне виробництво, їх сутність та визначення. 

Форми господарювання: виробництво, обіг, споживання. Дефініція категорії 

«товар». Інтенсиональне (семантичне) визначення категорії «товар» в різних 

галузях суспільної практики (митний контроль, торгівля, транспорт і т. ін.). 

Зародження, становлення та розвиток товарознавства як науки. Поняття 

«товарознавство» та причини його появи. Етапи становлення і розвитку 

товарознавства як науки. Історія розвитку товарознавства. Поділ товарознавства 

на теоретичне (загальне) та спеціальне. Об'єкт товарознавчої науки (у 

термінології). Визначення. Товари як речові та не речові об'єкти. Предмет 

товарознавства. Відмінність предмета від об'єкта товарознавства. Сучасні 

завдання товарознавства як науки про товари, торгівлю та якість життя. 

 

Тема 11. Методологія товарознавства.  

Методологія товарознавства: визначення поняття, елементи структури і їх 

ієрархія. Характеристика елементів методології товарознавства: галузевих понять, 

визначень, категорій, термінів, методів пізнання, законів, теорій. Товарознавчі 

категорії: продукція, товар, предмет споживання (вжитку), благо. Поняття цих 

категорій, їх ієрархія (родові, підрядні). Властивості й ознаки товарів. Методи 

пізнання в товарознавстві. Групування методів, їх характеристика і сфери 

застосування. Органолептичні і лабораторні методи дослідження. Поняття законів 

та їх застосування у товарознавчих дослідженнях. Теорії товарознавства та їх 

застосування. 

 

Тема 12. Наукові основи формування потреб у товарах.  

Загальні поняття про потреби. Суть потреб у товарах. Класифікація потреб: 

за походженням, сферою життєдіяльності, за об'єктом спрямованості, за ознакою 

кількісної визначеності. Ієрархічна система потреб і взаємозв'язок між ними. 

Методологія визначення потреб населення в товарах регіону і країни. Життєвий 

цикл товару: його трансформації. Типологія споживачів і їх характеристика. 

Сегментація ринку товарів і позиціювання товару на ринку. Тенденції споживачів 

і товарних ринків щодо потреб в товарах і послугах. Потреби людини у 

продовольчих товарах (їжі) у процесі життєдіяльності організму людини. 

Принципи визначення фізіологічних потреб людини у поживних речовинах і 

енергії. Фактори, що впливають на енерговитрати організму людини. Енергетична 

цінність (калоричні коефіцієнти) білків, жирів, вуглеводів. Добові фізіологічні 

норми потреб в основних поживних речовинах та енергії для людини залежно від 

статі, віку, виду діяльності тощо. Ступінь задоволення потреб населення в 

харчових продуктах. Продовольчі ресурси України. 



Тема 13. Вимоги до товарів.  

Поняття про вимоги до товарів та його визначення. Чинники, що впливають 

на рівень вимог до товарів. Класифікація вимог до товарів за ознаками 

пред'явлення їх в часі (поточні, перспективні), змістом (загальні й специфічні), 

потребами, які їх породжують (функціональні, технологічні, ергономічні, 

екологічні, надійнісні, безпеки, економічні); естетичні (до інформаційної 

виразності, раціональності форми, цілісності композиції доскональності 

виробничого виконання і товарного вигляду), соціальні вимоги до товарів. 

 

Тема 14. Властивості товарів.  

Загальні поняття про властивості матеріальних і нематеріальних об'єктів - 

продуктів природи, предметів і речей. Діалектична взаємодія природи сфер 

господарювання в умовах товарного виробництва (продукція, товари, предмети 

споживання). Генезис властивостей об'єктів товарознавства за сферами 

господарювання. Властивості натуральні, товарні і споживні (ужиткові). 

Дефініція поняття «властивість», її категорії та їх застосування в товарознавстві. 

Товарні властивості та їх характеристика. Генезис товарних властивостей. 

Споживні (ужиткові) властивості та їх характеристика.  Вода, її фізіологічна роль, 

вміст у харчових продуктах, форми зв'язку води з сухими речовинами. Вимоги до 

якості і безпечності питної води. Методи визначення масової частки вологи в 

харчових продуктах. Фізіологічна роль мінеральних елементів, їх вміст у 

харчових продуктах. Класифікація мінеральних елементів їх характеристика. 

Токсичні мінеральні елементи. Зольність як показник якості харчових продуктів. 

Вплив органічних сполук на формування і збереженість споживних властивостей 

харчових продуктів їх вміст у харчових продуктах, значення для органолептичних 

властивостей, енергетичної і біологічної цінності, здатності до зберігання 

продовольчих товарів тощо. Фізичні властивості товарів. Значення фізичних 

властивостей для формування споживних властивостей і зберігання харчових 

продуктів і непродовольчих товарів. 

 

Тема 15. Якість товарів. Методи її оцінювання та дослідження.  

Поняття якості товарів. Визначення (дефініція) поняття «якість». Основні 

поняття щодо управління якістю продукції. Групування показників і 

характеристик якості товарів. Модель Кано та групування властивостей, 

показників і характеристик товарів на обов'язкові (необхідні), очікувані й 

захоплюючі. Сутність наведених угрупувань на прикладах окремих груп товарів. 

Види контролю якості продукції. Доброякісність і недоброякісність товарів. 

Категорії доброякісності та сорти або ґатунки товарів, їх вплив на вартість і ціну 

товару. Значення підвищення якості товарів для задоволення потреб споживачів і 

підвищення економічної ефективності виробництва і збуту, 

конкурентоспроможності товарів. Фактори, що впливають на якість товарів. 

Методи дослідження і оцінювання якості товарів. Поняття про кваліметрію і 

квалілогію. Взаємозв'язок понять «конкурентоспроможність» і «якість» товарів. 

Системний підхід до управління якістю товарів.  

 

 



Тема 16. Асортимент товарів.  

Загальні поняття. Категорії асортимент, сортамент, сортимент, асорті - 

визначення і застосування в товарознавстві. Показники та характеристики 

асортименту товарів: одиниця товару, вид товару, різновид товару, партія товару, 

зразок товару, взірець товару, товари повсякденного попиту, товари простого 

асортименту, широта і повнота асортименту, структура асортименту та її оцінка, 

оновлення асортименту. Поняття про товарні номенклатури: види і застосування в 

товарознавчій практиці. Асортимент товарів виробничий/промисловий і торговий. 

Асортиментна політика і асортиментні концепції. Керування асортиментом 

товарів - мета і основні принципи. Методологія формування асортименту окремих 

груп товарів. Основи асортиментології: об'єкт, предмет і методи вивчення. 

 

Тема 17. Класифікація товарів.  

Загальні поняття і роль класифікацій в наукових дослідженнях. 

Класифікація як метод товарознавства. Категорії класифікація і систематика 

товарів. Класифікації природні і штучні. Елементи наукової класифікації товарів: 

об'єкт класифікації, мета класифікації, класифікаційна одиниця, класифікаційна 

ознака. Ознаки класифікації якісні та кількісні, суттєві і несуттєві (акцидентні). 

Класифікаційні терміни: розряд або рівень систематики, таксономічний ряд, 

метод класифікації. Розряди класифікації, їх характеристика: вищі - розділ, 

царство, тин, відділ, клас; середні - порядок, загін, родина, рід; нижчі - група, вид, 

різновид. Поняття таксономічного ряду. Методи класифікації - ієрархічній і 

фасетній, їх характеристика (сутність) і застосування в товарознавстві. Поняття 

про глибину і ємність ієрархічних класифікацій. Особливості класифікації 

продовольчих товарів. Системи класифікації і класифікатори, їх використання у 

сфері обігу. 

 

Тема 18. Основи збереження якості і кількості товарів у процесі 

товароруху.  

Теоретичні основи товароруху товарів у сфері обігу. Системні властивості 

товароруху, підсистеми товароруху (транспортування, зберігання, реалізація 

товарів). Фактори зовнішнього середовища, їхній вплив на споживні властивості 

товару і на економічну ефективність комерційної операції з товаром. Процеси, що 

відбуваються в товарах під час товароруху, їхній вплив на споживні властивості і 

якість товару. Наукові принципи зберігання харчових продуктів і непродовольчих 

товарів. Консервування як засіб збільшення термінів зберігання товарів без 

суттєвих змін їхньої якості, а для харчових продуктів - розширення асортименту. 

Класифікація і методи консервування харчових продуктів. Оптимальні умови і 

режими зберігання окремих груп товарів. Класифікація товарів за здатністю до 

зберігання. Системи зберігання товарів, розміщення товарів для зберігання. 

Транспортування товарів, умови транспортування. Внутрішні процеси, що 

відбуваються в товарах у період товароруху. Вплив умов зберігання і 

транспортування на рівень втрат. Природні втрати, причини їхнього виникнення. 

Класифікація і нормування втрат залежно від підсистеми товароруху та інших 

факторів. Класифікація тари і пакувальних матеріалів. Шляхи зниження втрат і 



підвищення економічної ефективності проведення комерційних операцій, захисту 

навколишнього середовища і збереження ресурсів держави. 

 

Тема 19. Кодування товарів.  

Визначення поняття «кодування товарів». Методи кодування: реєстраційне, 

класифікаційне, артикуляційне, штрихове, графічне - їх сутність і сфери 

застосування. Довжина кодової позначки. Коди і артикули. Артикуляційне 

кодування: словесне, порядкове, значеннєве. Алфавіти кодів: цифрові, буквені, 

буквено-цифрові, штрихові. Поняття про основу коду, розряд коду і структуру 

коду. Система кодування як основа побудови класифікаторів. Приклади 

класифікаторів продукції. Штрихове кодування об'єктів. Історія виникнення та 

сучасні сфери застосування. Визначення штрихових кодів. Системи штрихових 

кодів. Штрихові коди системи EAN, їх структура. Приклади кодів інших систем. 

Графічні коди. Способи перевірки правильності зчитування штрихових кодів. 

 

Тема 20. Інформація про товар.  

Інформація про товар: загальні поняття, роль інформації в управлінні 

товарними ринками. Законодавча база у сфері інформації. Вимоги до інформації 

про товар. Класифікація видів інформації та основні функції. Групування 

інформації за походженням, за змістом, за призначенням, за місцем знаходженням 

та видом супроводження. Основні засоби товарної інформації: маркування, 

документальне оформлення, реклама і пропаганда, друковані засоби, товарні 

знаки та інше. Маркувальна інформація: визначення, зміст. Товарні знаки. Тавро: 

контрольне тавро, випробне тавро, гарантійне тавро, повірне тавро, пробірне 

тавро. Маркувальна інформація, маркувально-умовна інформація, 

експлуатаційно-супроводжувальна інформація і рекламно-довідкова. Вартісна 

інформація - види прейскурантів цін, прайси, побудова прейскурантів, способи їх 

використання. 
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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 тем програми.  

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 



 


