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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Особи, які здобули освітній ступінь бакалавра (магістра) 
за відповідною спеціальністю в ХКТЕІ в попередні роки або в 
іншому вищому навчальному закладі, беруть участь у 
загальному конкурсі за результатами фахових вступних 
випробувань.

Для проведення конкурсних фахових вступних випробувань 
на навчання на базі раніш здобутих освітніх ступенів наказом 
ректора ХКТЕІ створюються фахові атестаційні комісії, діяльність 
яких регламентується Положенням про приймальну комісію 
ХКТЕІ

Фахові вступні випробування проводяться фаховими 
атестаційними комісіями за програмами, затвердженими 
головою приймальної комісії ХКТЕІ.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань 
для зарахування бакалаврів на навчання за освітнім ступенем 
магістр спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри 
підприємництва, товарознавства, митної справи.

На вступні випробування виносяться програмні завдання 
з наступних дисциплін:

1. Товарознавство
2. Організація торгівлі

Мета: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок 
для подальшого навчання за освітнім ступенем магістра.

Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння 
застосовувати інтегральні знання програмного матеріалу 
дисциплін відповідної спеціальності.
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ТОВАРОЗНАВСТВО

Розділ 1. Теоретичні основи товарознавства

Тема 1. Історія виникнення та розвитку товарознавства
Історія товарознавства - важлива складова теорії 

природничо-технічної наукової дисципліни.
Писемні згадки про знання товару в працях 

давньоримських знавців сільськогосподарського виробництва: 
Катона, Іропа, Колумелли, Плінія.

Перша книга з товарознавства, її суть і зміст.
Перша товарознавча характеристика товарів.
Праця Франческа Балдуссі ІІоголотті (XIV ст.).
Розвиток товарознавства в XVII - XVIII ст.
Стан комерційної освіти на сучасному етапі розвитку.
Значення вивчення історії розвитку товарознавства 

наукової дисципліни.

Тема 2. Предмет, зміст і завдання товарознавства на 
сучасному етапі розвитку економіки

Предмет і зміст товарознавства. Об’єкти товарознавства 
Категорії товарознавства. Зміст і основні завдання 
товарознавства на сучасному рівні розвитку економіки. 
Професійне товарознавче мислення фахівця, який працює з 
товаром.

Тема 3. Теоретичні основи формування потреб людини 
та споживання товарів

Поняття про потреби та їх класифікація. Властивості та 
чинники формування потреб. Основи споживання товарів. 
Характер і суть потреб населення у продовольчих і 
непродовольчих товарах.

Раціональні потреби населення у продовольчих товарах і 
ступінь їх задоволення. Раціональні норми та динаміка 
споживання продовольчих товарів.

5



Тема 4. Споживні властивості товарів
Поняття про споживні властивості товарів. Значення знань 

споживних властивостей товарів для працівників торгівлі. 
Класифікація споживних властивостей. Властивості соціального 
призначення, їх оцінка. Властивості функціонального 
призначення. Здібність виконувати основну і допоміжну функції 
універсальність.

Надійність товарів. Комплексні показники: безвідмовність, 
довговічність, ремонтопридатність і збереженість.

Ергономічні властивості: гігієнічні, антропометричні,
психологічні, психолого-фізіологічні.

Естетичні властивості. Основні показники: інформації 
виразність, раціональність форми, цілісність композиції та 
досконалість виробничого виконання і товарного вигляду.

Екологічні властивості: рівень шкідливого впливу, який 
здійснюють товари на навколишнє середовище у процесі їх 
експлуатації чи споживання.

Властивості безпеки споживання: хімічна, електрична, 
радіаційна, механічна, термічна, санітарно-гігієнічна, пожежна.

Гігієнічні властивості товарів, їх значення для визначення 
потреби та чистоти товарів. Чинники та показники гігієнічних 
властивостей товарів.

Особливості споживних властивостей продовольчих 
товарів.

Енергетична та біологічна цінність харчових продуктів.
Хімічний склад у створенні споживних властивостей 

продовольчих товарів. Хімічний склад продовольчих товарів: 
значення для організму людини, вплив на якість і збереженість. 
Вплив способів переробки продуктів на споживні властивості.

Роль споживних властивостей у підходах до визначення 
нових конкурентоспроможних товарів.

Тема 5. Класифікація та формування асортименту
товарів

Класифікація та кодування об’єктів класифікації. Основні 
поняття в галузі класифікації; об’єкт, мета, підстава поділу і 
класифікаційна одиниця.
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Методи й ознаки класифікації товарів.
Штрихове кодування в Україні.
Асортимент товарів. Показники асортименту товарів. 

Управління асортиментом.
Види та засоби інформації про товари.

Тема 6. Основи збереження якості та маси товарів 
під час товаропросування і реалізації

Значення збереження якості та маси товарів під час 
товаропросування.

Чинники середовища, що впливають на зміни споживних 
властивостей товарів під час товаропросування.

Фізичні, хімічні, біохімічні та мікробіологічні процеси в 
товарах.

Основи зберігання товарів.

Розділ 2. Товарознавство продовольчих товарів

Тема.1. Основи мікробіології та харчової гігієни

Мікробіологія як наука.
Зв’язок мікробіології з товарознавством.
Поняття про мікроорганізми та їх значення в житті люди 

Найважливіші біохімічні процеси, збудниками яких є 
мікроорганізми.

Мікробіологія харчових продуктів.
Основи харчової гігієни.
Харчові захворювання.
Норми вживання окремих харчових продуктів. Раціональне 

харчування.
Особиста гігієна людини.

Тема 2. Зерноборошняні товари
Забезпечення зерноборошняними товарами ринку 

продовольчих товарів.
Хімічний склад зерна.
Класифікація та асортимент зерноборошняних товарів
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Крупи. Споживні властивості (хімічний склад, енергетична 
цінність, органолептичні показники, використання). Чинники, 
що впливають на формування споживних властивостей.

Класифікація та асортимент крупів.
Борошно.Споживні властивості (хімічний склад, 

енергетична цінність, використання, виготовлення).
Класифікація та асортимент борошна.
Показники якості та дефекти крупів і борошна.
Пакування, маркування, транспортування та зберігання 

крупів і борошна.
Макаронні вироби. Поняття про макаронні вироби, їх 

значення у харчуванні людини.
Споживні властивості макаронних виробів (хімічний склад, 

вид і якість сировини, енергетична цінність, технологія 
приготування.

Класифікація та асортимент макаронних виробів.
Показники якості та дефекти макаронних виробів.
Пакування, маркування, транспортування та зберігання 

макаронних виробів.
Хлібобулочні вироби. Поняття про хлібобулочні вироби. 

Значення їх у харчуванні.
Споживні властивості хлібобулочних виробів (хімічний 

склад, засвоюваність поживних речовин, енергетична цінність, 
біологічні й органолептичні показники, вид сировини та її 
якість, технологія виготовлення).

Класифікація і асортимент хлібобулочних виробів (хліб, 
булочні вироби, здобні хлібобулочні вироби, бубличні вироби, 
хлібна соломка і хлібні палички, сухарні вироби і хлібні хрусти).

Показники якості, дефекти та хвороби хлібобулочних 
виробів.

Пакування, транспортування, приймання, зберігання та 
реалізація хлібобулочних виробів.

Світове виробництво зерна.

Тема 6. Кондитерські товари
Загальні відомості. Споживні властивості кондитерських 

виробів.
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Класифікація й характеристика асортименту 
кондитерських виробів.

Шоколад і шоколадні вироби, фруктово-ягідні вироби, 
карамельні вироби, цукерки ірис, драже, халва, східні солодощі, 
борошняні кондитерські вироби, гумка жувальна.

Вимоги до якості, відбір проб.
Пакування, маркування, транспортування й зберігання 

кондитерських виробів. Норми природних втрат на кондитерські 
вироби.

Тема 7. Смакові товари
Загальні відомості про смакові товари. Стан і перспективи 

розвитку асортименту смакових товарів на сучасному ринку.
Класифікація смакових товарів.
Алкогольні напої. Харчові властивості алкогольних напоїв
Спирт: поняття, хімічний склад, споживні властивості 

фактори, що впливають на формування споживних 
властивостей, вимоги до якості.

Горілка: поняття, споживні властивості, ознаки
формування асортименту. Характеристика окремих видів 
горілки й відмітні особливості. Вимоги до якості.

Горілчані вироби закордонних країн: текіла, арак, саке, 
сливовиця, чача тощо. Споживні властивості, місця виробництва 
й вимоги до якості.

Лікеро-горілчані вироби: характеристика, хімічний склад, 
споживні властивості, вимоги до якості, терміни вистоювання.

Інші алкогольні напої: бальзами, аперитиви, пунші,
десертні напої, коктейлі.

Характерні особливості інших алкогольних напоїв, 
хімічний склад.

Ром, віскі, джип: поняття, відмітні особливості, типи.
Якість лікеро-горілчаних виробів. Пакування, маркування, 

транспортування та зберігання.
Виноградні вина. Споживні властивості. Формування 

споживних властивостей і асортименту виноградних вин. 
Класифікація і характеристика асортименту, вимоги до якості. 
Тара, пакування, маркування та зберігання вин.
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Коньяки і бренді. Формування споживних властивостей. 
Класифікація та асортимент. Вимоги до якості. Пакування, 
маркування, транспортування та зберігання.

Пиво. Хімічний склад, споживні властивості. Вплив 
сировини на формування споживних властивостей.

Вплив технологічних процесів на якість пива.
Класифікація та характеристика асортименту. Вимоги до 

якості. Правила приймання, пакування й маркування пива.
Слабоалкогольні й медові напої, брага та квас. Хімічний 

склад, характерні особливості, споживні властивості, асортимент 
й вимоги до якості.

Безалкогольні напої. Хімічний склад. Споживні 
властивості. Вплив сировини та підготовчих операцій на 
формування споживних властивостей. Ознаки класифікації 
асортименту безалкогольних напоїв. Характеристика 
асортименту безалкогольних напоїв.

Вимоги до якості; пакування, маркування й зберігання 
безалкогольних напоїв.

Чаї та чайні напої. Поняття і вплив чаю на організм дини. 
Хімічний склад і харчова цінність чаю. Формування споживних 
властивостей, класифікація і асортимент чаю. Визначення якості 
чаю. Пакування, маркування та зберігання чаю.

Характерні особливості, асортимент і основні критерії 
створення композицій чайних напоїв.

Кава та кавові напої. Загальні відомості та хімічний склад 
кави натуральної. Формування споживних властивостей кави 
смаженої. Різновиди та сорти кави натуральної.

Кава розчинна і кавові напої. Вимоги до якості, пакування 
та зберігання кави і кавових напоїв.

Прянощі і приправи. Поняття та призначення прянощів і 
приправ. Класифікація і характеристика асортименту. Вимоги до 
якості. Пакування, маркування та зберігання.

Тютюн і тютюнові вироби. Особливість і склад тютюнових 
виробів. Смакові якості тютюну.

Характеристика асортименту тютюнових виробів. Оцінка 
якості. Пакування, маркування та зберігання тютюну і 
тютюнових виробів.
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Норми споживання та норми втрат смакових товарів.

Тема 8. Молоко та молочні товари
Стан і перспективи розвитку ринку молочних товарів. 

Лікувальне та дієтичне значення молока і молочних товарів.
Світове виробництво молока коров’ячого, масла 

вершкового та сирів.
Молоко. Хімічний склад. Питне коров’яче молоко. 

Споживні властивості, класифікація та асортимент. Вимоги до 
якості, пакування, маркування, транспортування та зберігання 
питного молока та вершків.

Молочні товари. Кисломолочні продукти, молочні 
консерви і сухі молочні продукти, морозиво, масло вершкове, 
сири сичужні. Споживні властивості, класифікація й асортимент 
молочних товарів. Показники якості та дефекти молочних 
товарів.

Пакування, маркування, транспортування та зберігання 
молочних товарів.

Норми природних втрат молока і молочних товарів.

Тема 9. Жирові продукти

Виробництво жирів в Україні.
Роль жирів у харчуванні та норми їх споживання. Склад, 

властивості, класифікація жирів і жирових продуктів.
Характеристика та формування асортименту жирових 

продуктів: олії, жири, жири тваринні топлені і модифіковані, 
спреди та суміші жирів, маргарин, жири кулінарні, кондитерські 
та хлібопекарські, майонези. Поживна і біологічна цінність 
жирових продуктів. Показники якості та дефекти жирових 
продукті, пакування і зберігання.

Тема 10. Яйця та яєчні товари

Виробництво яєць в Україні.
Хімічний склад і харчова цінність яєць. Класифікація яєць 

та вимоги до їх якості.
Маркування, пакування, транспортування та зберігання

яєць.
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Продукти переробки яєць: заморожені та сухі яєчні 
продукти.

Тема 11. М ’ясо та м ’ясні товари
Стан і перспективи розвитку ринку м’яса. Споживні 

властивості м’яса і харчова цінність: хімічний склад,
енергетична цінність, смакові властивості, рівень засвоюваності, 
норми споживання - раціональні та фактичні.

Характеристика товарних якостей м’яса забійних тварин. 
Первинна переробка худоби. Морфологія та хімічний склад 
м’яса. Зміни в м’ясі після забою. Класифікація та маркування 
м’яса. М’ясо хворих тварин, його використання.

Субпродукти.
М’ясо птиці та дичини. Морфологічний і хімічний склад 

м’яса птиці. Первинна обробка домашньої птиці.
Класифікація м’яса птиці, вимоги до якості.
Холодна обробка і зберігання м’яса та субпродуктів 

Пакування і маркування м’яса забійних тварин та птиці.
М’ясні копченості. Формування споживних властивостей і 

асортименту копченостей.
Класифікація та асортимент копченостей.
Вимоги до якості м’ясних копченостей. Пакування, 

маркування, перевезення та зберігання.
Ковбасні вироби. Класифікація ковбас, формування 

споживних властивостей і асортименту, особливості 
виробництва.

Асортимент варених, напівкопчених, копчених, варено- 
копчених і сиров’ялених ковбас та запечених ковбасних виробів.

Вимоги до якості ковбасних виробів, пакування, 
перевезення та зберігання.

М’ясні консерви. Формування споживних властивостей 
асортименту.

Класифікація і асортимент м’ясних консервів.
Фасування, маркування та зберігання м’ясних консервів.
М’ясні напівфабрикати: натуральні, посічені, пельмені, 

вареники, млинці, бендерки, мариновані м’ясні напівфабрикати.

12

Вимоги до якості та зберігання м’ясних напівфабрикатів 
м’ясних товарів.

Тема 12. Риба та рибні товари
Споживні властивості м’яса риби.
Світовий вилов риби і нерибних водних продуктів.
Асортимент, споживні властивості та показники якості 

живої товарної риби.
Способи розбирання і холодильної обробки, класифікація 

та асортимент риби холодильної обробки, показники якості, 
дефекти.

Способи засолювання риби, класифікація та асортимент 
солених рибних товарів, показники якості та дефекти.

Способи копчення риби, класифікація та асортимент 
копчених рибних товарів, показники якості та дефекти.

В’ялені та сушені рибні товари. Види, показники якості, 
дефекти.

Рибні консерви і пресерви. Споживні властивості, 
класифікація та асортимент рибних консервів, показники якості 
та дефекти.

Пакування, маркування, зберігання та транспортування 
риби, рибних консервів і пресервів, рибних товарів.

Тема 13. Харчові концентрати
Стан і перспективи розвитку ринку харчових концентратів.
Споживні властивості харчових концентратів, сировина й 

особливості виробництва харчових концентратів. Класифікація і 
асортимент харчових концентратів.

Пакування і зберігання харчових концентратів.
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Розділ 3. Товарознавство непродовольчих товарів

Тема 1. Товари із пластмас

Визначення пластмас. Стан і перспективи розвитку ринку 
товарів пластмас в Україні. Формування їхнього асортименту і 
споживних властивостей. Класифікація і характеристика 
основних видів полімерів і пластмас на їхній основі, які 
застосовуються у виробництві побутових товарів. Сучасні 
напрямки формування асортименту товарів із пластмас. 
Класифікація і характеристика асортименту товарів із пластмас 
(господарських, галантерейних, культурно-побутових) за 
основними ознаками. Оцінка якості товарів із пластмас. Вимоги 
до товарів цієї групи: загальні (функціональні, ергономічні, 
естетичні, надійності безпеки); специфічні. Способи 
розпізнавання пластмас. Дефекти виробів із пластмас. Методи 
випробування товарів із пластмас.

Тема 2. Хімічні товари

Визначення хімічних побутових товарів, їх роль у побуті. 
Класифікація товарів побутової хімії.

Нафтопродукти. Основні види нафтопродуктів, які 
використовуються у побуті, рідке паливо, нафтопродукти для 
освітлення, розчинники, рідкі мастильні матеріали, консистентні 
мастила й інші, їхні властивості, характеристика асортименту, 
застосування.

Клеючі засоби. Класифікація клеїв. Асортимент клеїв 
природних (рослинного та тваринного походження), 
синтетичних (на основі термопластичних і термореактивних 
смол), гумових і мінерального походження. Застосування клеїв. 
Переваги і недоліки окремих груп та видів, вимоги до якості, 
показники якості і методи їхнього визначення.

Лакофарбові товари (ЛФТ). Класифікація, характеристика 
їхніх складових компонентів (природа, властивості, особливості 
застосування). Характеристика асортименту, властивості і 
призначення оліф натуральних та штучних. Лаки, їхня

1 4

класифікація і характеристика асортименту смоляних, 
асфальтобітумних, ефіроцелюлозних і масляних лаків. Споживні 
властивості та призначення лаків.

Фарби. Склад фарб, характеристика асортименту 
масляних, емалевих, водоемульсійних, клейових фарб, ґрунтовок 
і шпатлівок, їхні споживні властивості та застосування.

Мийні засоби. Класифікація мийних засобів. Мила. 
Характеристика асортименту, споживних властивостей, 
особливостей функціонування. Синтетичні мийні засоби (СМЗ), 
переваги і недоліки в порівнянні з милом, застосування СМЗ. 
Показники якості СМЗ і методи їхнього визначення. Допоміжні 
засоби для прання. Відбілюючі, підсинюючі, підкрохмалюючі, 
антистатичні засоби, пом’якшувачі води, кондиціонери. 
Характеристика 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, товари 
отруто-бутової хімії). Особливості, пакування, маркування і 
зберігання товарів побутової хімії. Умови транспортування, 
особливості приймання в торгівлі за якістю і кількістю.

Тема 3. Силікатні побутові товари

Визначення силікатів. Класифікація силікатних товарів.

Скляні побутові товари. Загальні відомості про скло. 
Склоподібний стан речовин. Склад скла різного призначення та 
його класифікація. Стан і перспективи розвитку ринку скляних 
побутових товарів.

Класифікація та показники споживних властивостей 
скляних побутових товарів. Фактори формування споживних 
властивостей і асортименту скляних товарів. Основи 
виробництва скловиробів. Проектування й конструювання 
скляних виробів. Основні стадії виготовлення скляних виробів. 
Підготовка сировинних матеріалів, складання шихти, вартість 
скломаси, виробництво скловиробів, декоративна обробка. 
Дефекти побутових скляних виробів.
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Асортимент скляних побутових товарів. Класифікація 
асортименту скляних побутових товарів за різними ознаками. 
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 
термостійкого скла і ситалового скла. Асортимент художньо- 
декоративних виробів зі скла.

Якість побутового скляного посуду та його зберігання. 
Завдання й особливості оцінки якості скляних побутових товарів 
у торгівлі. Характеристика нормативних документів, що 
регламентують якість скляних виробів. Способи огляду скляних 
побутових товарів. Оформлення документів (актів) про 
приймання скловиробів за якістю.

Умови зберігання скловиробів у торгівлі. Складання і 
пакування скловиробів. Правила розміщення скловиробів у 
складському приміщенні. Правила перевезення скляних 
побутових товарів. Маркування скловиробів.

Керамічні побутові товари. Загальні відомості про 
кераміку.

Класифікація кераміки. Стан і перспективи розвитку 
ринку керамічних побутових товарів.

Кераміки груба і тонка. Особливості виготовлення грубої 
кераміки. Тонка кераміка (фарфор, фаянс) як основний вид 
кераміки побутового призначення.

Класифікація і показники споживних властивостей 
керамічних побутових товарів.

Фактори формування споживних властивостей і 
асортименту керамічних побутових товарів.

Матеріали, які використовуються у виробництві 
керамічних виробів. Класифікація та характеристика матеріалів 
для виробництва черепка, барвників і декорування. Властивості 
цих матеріалів та їхній вплив на споживні властивості 
керамічних виробів.

Основи виробництва керамічних побутових товарів. 
Проектування та його вплив на споживні властивості керамічних
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виробів. Основні стадії виробництва керамічних виробів. 
Класифікація і характеристика дефектів, їхній вплив на споживні 
властивості керамічних виробів.

Асортимент керамічних побутових виробів. Загальна 
класифікація керамічних побутових виробів. Класифікація 
асортименту фарфоро-фаянсового посуду за різними ознаками. 
Характеристика асортименту фарфоро-фаянсового посуду 
(чайного, кавового і столового посуду). Особливості 
асортименту художньо-декоративних виробів. Г ончарні і 
майолікові вироби.

Якість побутових керамічних товарів та їх зберігання. 
Завдання і особливості оцінки та аналізу якості керамічних 
побутових товарів у торгівлі. Характеристика нормативної 
документації, що регламентує якість керамічних виробів. 
Прийоми огляду керамічних побутових товарів.

Маркування керамічних виробів, складання керамічних 
виробів. Правила розміщення керамічних виробів у складському 
приміщенні. Правила перевезення керамічних побутових 
товарів.

Тема 4. Металогосподарські товари

Загальні поняття про металогосподарські товари (МГТ). 
Стан і перспективи виробництва МГТ в Україні.

Загальна характеристика споживних властивостей МГТ. 
Фактори, які впливають на формування споживних 
властивостей, асортимент і ціну МГТ.

Метали та металеві сплави. Характеристика металів і 
металевих сплавів та способи виробництва: заліза і його сплавів 
(чавун, сталь), алюмінію і його сплавів, міді та її сплавів, цинку, 
олова, свинцю, кадмію, хрому, нікелю, титану. Марки та 
властивості. Основи виробництва МГТ. Способи виробництва 
заготівок: литтям, обробки тиском (прокатка, 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. Декоративна обробка МГТ.
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Дефекти виготовлення МГТ, їх характеристика та вплив на 
якість.

Асортимент металевого посуду. Класифікація і показники 
споживних властивостей металевого посуду. Вплив вихідних 
матеріалів, конструкції, способів виготовлення, обробки і 
декорування на споживні властивості металевого посуду та його 
ціну. Класифікація металевого посуду за видами сплавів, 
способи виготовлення, характером обробки поверхні, видами 
покриття, декорування. Сталево-емальований посуд: 
класифікація і характеристика асортименту. Посуд із легованої 
(нержавіючої) сталі, його асортимент і перспективи розвитку. 
Характеристика асортименту сталевого чорного, фарбованого, 
луженого і оцинкованого посуду. Асортимент чавунного посуду. 
Алюмінієвий посуд. Класифікація асортименту посуду з 
пластичних і ливарних алюмінієвих сплавів. Особливості 
покриття і способів декорування цієї групи. Споживні 
властивості асортименту та вимоги до якості нових видів 
металевого посуду (тефлонової фірми «Zepter» та ін.)

Вироби для механічної обробки харчових продуктів. 
Класифікація, асортимент і споживні властивості виробів для 
механічної обробки харчових продуктів: прилади для
подрібнення харчових продуктів, для чищення, миття овочів, для 
вичавлення соків, для приготування тіста, кондитерських 
виробів, для сепарування молока, для пастеризації і 
консервування. Ножові вироби і столові прилади.

Вимоги до ножових виробів і столових приладів, їх 
споживні властивості. Матеріали, які використовують для їх 
виготовлення, особливості виробництва, обробки, декорування. 
Класифікація, характеристика асортименту ножів столових, 
буфетних, кабінетних, господарських, ремісничо-промислових, 
мисливських, гастрономічних. Ножі складані. Особливості 
споживних властивостей і вимог до якості ножів різного 
призначення. Ножиці, їхня класифікація, асортимент, вимоги до 
якості.

Столові прилади: матеріали, які застосовують для їхнього 
виготовлення, особливості виробництва і декорування. 
Класифікація, характеристика асортименту і споживних власти
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востей столових приборів. Нове в асортименті столових 
приборів. Удосконалення асортименту, шляхи поліпшення 
якості цих виробів.

Нагрівальні й освітлювальні прилади. Матеріали, які 
застосовують для виготовлення цих приладів, особливості 
їхнього виготовлення. Вимоги до даної групи товарів, їхні 
споживні властивості. Класифікація, характеристика 
асортименту газових нагрівальних приладів і приладів, які 
працюють на рідкому і твердому паливі. Класифікація, 
характеристика асортименту освітлювальних приладів, вимоги 
до їхньої якості.

Приладдя для вікон і дверей. Загальні вимоги для цієї 
групи товарів. Матеріали, які застосовуються для їх 
виробництва, особливості виробництва, характер обробки 
поверхні і декорування. Класифікація приладдя для вікон і 
дверей. Замки, їх будова, споживні властивості. Характеристика 
асортименту замикаючих пристроїв. Завіси (петлі), ручки, 
допоміжне та інше приладдя для вікон і дверей, їх класифікація, 
характеристика асортименту, комплектність. Показники якості 
приладдя різного поліпшення. Нове в асортименті приладдя для 
вікон і дверей. Удосконалення асортименту, шляхи поліпшення 
якості цих виробів.

Інструментальні товари. Загальні вимоги для цієї групи 
товарів, їх споживні властивості. Матеріали, які застосовують 
для їх виробництва, особливості виробництва, обробки поверхні. 
Класифікація інструментальних товарів для обробки деревини. 
Класифікація, характеристика асортименту інструментів для 
обробки металів. Конструктивні особливості інструментів 
ручного призначення. Класифікація, характеристика 
асортименту монтажного і вимірювального інструменту. 
Асортимент інструменту для будівельних та інших робіт. 
Набори інструментів. Показники якості інструментів різного 
призначення. Нове в асортименті інструментальних товарів.

Садово-городній реманент. Загальні властивості. 
Матеріали, які застосовуються для їх виробництва особливості 
виробництва ремонту для обробки землі, збирання 
сільськогосподарської продукції, обробки дерева й інших робіт.
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Асортимент, показники якості окремих видів реманенту. 
Удосконалення асортименту, шляхи поліпшення якості цих 
виробів. Вимоги до якості МГТ, показники якості. Контроль 
якості МІГ. Маркування, пакування, транспортування і 
зберігання метало-господарських товарів. Вплив упаковки на 
зберігання споживних властивостей цих товарів. Оптимальні 
умови зберігання МГТ.

Тема 5. Побутові електричні прилади

Стан і перспективи виробництва екологічно безпечних 
побутових електричних приладів (ПЕП). Виробництво ГІЕП в 
Україні. Стандартизація та сертифікація побутових електричних 
приладів. Загальні вимоги до технічного рівня і безпечності 
електропобутових машин і приладів. Система контролю 
відповідності ПЕП вимогам ІЕС в Україні. Класифікація 
електропобутових товарів.

Кабельна продукція: матеріали виготовлення,
класифікація, будова, маркування, асортимент, вимоги до якості. 
Електроустановці вироби: класифікація, асортимент, матеріали 
виготовлення. Патрони: типи, будова, асортимент, Вимоги до 
якості. Вимикачі і перемикачі: Типи, будова, асортимент, вимоги 
до якості, особливості будови і застосування пакетних 
перемикачів. Штепсельні з’єднання: асортимент, типи
контактних механізмів, вимоги до якості. Запобіжники: 
асортимент, будова приладів одноразової і багаторазової дії, 
вимоги до якості. Додаткове електричне обладнання: монтажні 
щити, коробок монтажні, ізолятори. Асортимент, будова, 
призначення, вимоги до якості.

Побутові світильники: асортимент, будова, матеріали 
виготовлення, вимоги до якості. Штучні джерела світла 
загального призначення: асортимент, класифікація, будова і 
матеріали виготовлення ламп розжарювання, вимоги до їх 
якості. Люмінесцентні лампи: будова, принцип роботи,
класифікація, асортимент, вимоги до якості. Екологічність 
люмінесцентних ламп. Енергозберігаючі лампи: асортимент, 
будова, вимоги до якості.
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Електроосвітлювальна арматура: призначення, матеріали, 
виготовлення, властивості, вимоги до якості.

Нагрівальні прилади: види нагрівання, принцип роботи 
нагрівників. Електронагрівники відкритого і закритого типу: 
будова, техніко-експлуатаційні характеристики, вимоги до 
якості. Інфрачервоні нагрівники: принцип дії, будова,
асортимент, класифікація, вимоги до якості.

Термообмежувальні пристрої: призначення, види, будова, 
вимоги до якості. Вимоги до функціональних показників і 
безпечності експлуатації.

Стаціонарні і переносні електроплити, жарові шафи, 
духовки, мікрохвильові печі: асортимент, класифікація, будова, 
принцип нагрівання їжі, матеріали виготовлення, вимоги до 
безпеки та безпечності експлуатації. Фактори впливу на 
енергоспоживання, способи підвищення економічності.

Інші прилади для термічної обробки харчових продуктів: 
хлібопекарні, тостери, ростери, фритюрниці: асортимент,
будова, принцип роботи, властивості, вимоги до якості та 
безпечності експлуатації.

Прилади для приготування напоїв і підігрівання води: 
кавоварки, чайники, бойлери. Асортимент, класифікація, будова, 
принцип роботи, властивості, вимоги до якості та безпечності 
експлуатації.

Прилади для прасування текстильних матеріалів: 
електропраски і прасувальні машини. Класифікація, асортимент, 
будова, принцип роботи, вимоги до якості та безпечності 
експлуатації.

Нагрівний електроінструмент. Призначення асортимент, 
класифікація, будова, принцип роботи, вимоги до якості та 
безпечності експлуатації. *

Прилади для опалювання приміщень. Будова, елементи 
автоматики, технікоексплуатаційні показники, характеристика 
асортименту, вимоги до якості та безпечності експлуатації. 
Тенденції формування асортименту.

Електромеханічні прилади. Сфера застосування 
електродвигунів, класифікація, будова, принцип роботи, вимоги 
до якості та безпечності експлуатації.
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Побутові холодильники. Споживні властивості приладів. 
Принцип роботи холодильних агрегатів. Класифікація 
холодильників. Компресійні холодильники: асортимент,
класифікація, будова холодильного агрегату однокамерного 
холодильника, характеристика процесів, що відбуваються в 
холодильному агрегаті, вимоги до якості та безпечності 
експлуатації. Енергозберігаючі технології зберігання продуктів, 
фактори впливу на енергоспоживання приладів.

Адсорбційно-дифузійні холодильники: будова
холодильного агрегату, характеристика процесів, що 
відбуваються в холодильному агрегаті, функціональні 
показники, характеристика асортименту, вимоги до якості та 
безпечності експлуатації.

' Термоелектричні холодильники: будова, принцип роботи, 
асортимент, вимоги до якості та безпечності експлуатації.

Побутові пральні машини. Суть процесів, які 
відбуваються під час прання виробів з текстильних матеріалів. 
Класифікація пральних машин, будова, конструктивне 
виконання, технічні показники, вимоги до якості та безпечності 
експлуатації. Фактори формування якості прання білизни. 
Система маркування пральних машин за енергоспоживанням, 
ступенем виконання основних операцій. Додаткові системи 
прання. Відмінності та особливості систем.

Прилади для віджимання та сушіння білизни. 
Асортимент, класифікація, будова, показники та вимоги до 
якості й безпечності експлуатації.

Прилади для прибирання приміщень. Пилососи: 
теоретичні основи вакуумного очищення поверхонь від 
забруднень. Асортимент, класифікація, будова пилососів. 
Аеродинамічні параметри як визначальний фактор формування 
експлуатаційних показників цих приладів. Вимоги до якості та 
безпечності експлуатації.

Побутові швейні машини. Загальна характеристика 
швейних машин, їхня класифікація Загальні відомості про 
будову та призначення основних механізмів. Показники якості,
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Регулятори, трансформатори і випрямлячі струму, 
автотрансформатори. Класифікація, техніко-експлуатаційні 
показники, характеристика асортименту, вимоги до якості.

Контрольно- характеристика асортименту, вимоги до 
якості та безпечності експлуатації.

Кухонні електромеханічні прилади. Загальна 
характеристика, призначення, асортимент і класифікація. 
Споживні властивості приладів з індивідуальним та 
універсальним приводом. Вимоги до якості та безпечності 
експлуатації.

Побутові посудомийні машини, асортимент і 
класифікація. Будова машин і принцип дії, вимоги до якості та 
безпечності експлуатації.

Прилади для створення і підтримання мікроклімату в 
приміщенні. Класифікація, асортимент, будова, принцип роботи, 
вимоги до якості та безпечності експлуатації.

Системи кондиціонування повітря. Асортимент, 
класифікація, будова, принцип роботи, вимоги до якості та 
безпечності експлуатації.

Машини і прилади для будівельних робіт. Компресори, 
бетонозмішувачі, ущільнювачі бетону і ґрунту, зварювальні 
апарати тощо: асортимент, класифікація, будова, принцип 
роботи, вимоги до якості та безпечності експлуатації.

Машини і прилади для роботи на присадибній ділянці. 
Призначення, асортимент, класифікація, будова, принцип 
роботи, вимоги до якості та безпечності експлуатації.

Хімічні джерела енергії. Акумулятори і батареї: види, 
принцип роботи, асортимент, класифікація, показники і вимоги 
до якості та безпечності експлуатації.

Вимірювальні прилади і зарядні пристрої. Класифікація 
(класи точності, умови експлуатації, роду струму, принципи дії). 
Характеристика асортименту, їхня конструкція. Маркування 
електровимірювальних приладів. Вимоги до якості. Нове в 
асортименті цих приладів.

Пакування, маркування, транспортування і зберігання 
побутових електропобутових товарів. Дефекти виробів через 
недотримання умов пакування, транспортування і зберігання.
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Тема 6. Меблеві товари

Стан і перспективи розвитку виробництва меблів в 
Україні. Характеристика матеріалів, які використовуються у 
виробництві меблів. Деревина як основний матеріал у вироб
ництві меблів. Значення деревини в господарюванні людини, 
будова, склад і властивості деревини, її дефекти. Класифікація і 
характеристика основних порід деревини, особливості їхнього 
застосування. Асортимент та якість деревинних матеріалів і 
напівфабрикатів. Характеристика асортименту і якості 
металевих, текстильних, шкіряних і шкіроподібних матеріалів 
для меблів, а також матеріалів, які застосовуються для 
настилання, оздоблення, декорування і склеювання. Меблева 
фурнітура. Класифікація меблів за призначенням, застосуванням 
матеріалів, конструкцією.

Основи виробництва та формування асортименту і 
споживних властивостей столярних меблів, гнуто-клеєних, 
гнутих, плетених меблів із металевим каркасом, меблів на основі 
пластмас. Характеристика асортименту меблів і споживних 
властивостей. Показники якості та їхня оцінка. Маркування, 
транспортування і зберігання меблів.

Тема 7. Будівельні товари

Визначення будівельних товарів та їхнє призначення. 
Класифікація будівельних товарів за призначенням, 
походженням, складом, видом сировини й іншими ознаками. 
Загальні і спеціальні властивості будівельних матеріалів. Основи 
виробництва, сировина і властивості будівельних матеріалів та 
виробів з кераміки, скла, металів, деревини, пластичних мас.

Мінеральні в’яжучі речовини (МВР). Значення МВР у 
будівництві, їхня класифікація, основи виробництва, 
формування асортименту та якості в процесі виробництва. 
Споживні властивості МВР та виробів на їх основі, 
характеристика асортименту. Повітряні в’яжучі речовини, їхній 
склад і особливості фізико-хімічних процесів твердіння. 
Застосування повітряних в’яжучих речовин. Гідравлічні в’яжучі 
речовини: особливості їхнього складу та фізико-хімічних
процесів твердіння. Застосування гідравлічних в’яжучих
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речовин. Асортимент нових матеріалів: компоненти для
виробництва сухих будівельних сумішей; неопренові, 
поліуретанові, латексні грунтівки різноманітних кольорів та 
призначення; шпатлівки акрилові та інші, нівелюючі маси; 
затирки для швів; герметики тощо.

Асортимент виробів та матеріалів для стін і перегородок. 
Класифікація, характеристика асортименту, споживних 
властивостей та особливостей використання цегли (глиняної, 
піщано-вапняної, шлаковапняної), керамічних, бетонних, 
скляних пустотілих блоків та склопрофіліту, гіпсових плит, 
матеріалів та виробів із деревини. Панелі для стін різного 
сировинного складу. Гіпсокартонні тепло- та звукоізоляційні 
перегородки для житлових приміщень та офісів.

Покрівельні та гідроізоляційні матеріали. Класифікація, 
характеристика асортименту, споживних властивостей та 
особливостей застосування плиток і черепиці з різних 
матеріалів, скловолокнистих листів, листової сталі та рулонних 
матеріалів. Гідроізоляційні матеріали.

Теплоізоляційні матеріали, їхня класифікація та основні 
споживні властивості. Звукоізоляційні матеріали: класифікація і 
споживні властивості. Асортимент органічних, неорганічних 
теплоізоляційних та звукоізоляційних матеріалів. Сировина, 
способи виробництва та вимоги до якості.

Облицювальні і оздоблювальні матеріали. Класифікація, 
основні споживні властивості. Характеристика асортименту, 
якості матеріалів і виробів для зовнішнього та внутрішнього 
облицювання. Пластикова вагонка, підвісні стелі, плінтус 
пластиковий, пробкові покриття для стін.

Матеріали для підлоги. Класифікація, основні споживні 
властивості. Асортимент і якість матеріалів для підлоги з 
деревини, кераміки, лінолеумових матеріалів плиток та 
наливних підлог на основі пластмас, ламінованих покриттів 
тощо. Гідроізоляція для підлоги, водяне опалення для підлоги.

Світлопропускні матеріали: склопакети, листове скло 
(віконне, гартоване, візерункове, вітринне поліроване і 
неполіроване). Асортимент, споживні властивості та якісні 
характеристики.
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Санітарно-технічні вироби і установочна арматура. 
Класифікація, асортимент, якість виробів і арматури для 
обладнання ванних, туалетних кімнат, кухні, приладів для 
центрального та автономного опалення. Асортимент труб і 
з’єднувальних деталей з різних матеріалів різного призначення. 
З’єднувальні вироби з металу для роз’ємних і нероз’ємних 
з’єднань. Конструкційні профільні матеріали. Плоский прокат з 
нержавіючої та вуглецевої сталі. Профілі різних форм. 
Асортимент і якість дроту. Цвяхи, шурупи, болти, гвинти, гайки, 
заклепки, скоби. Елементи конструкцій і комплектуючі збірних 
будинків і споруд заводського виготовлення. Матеріали для 
загородок та упорядкування території: асортимент, вимоги до 
якості, особливості застосування.

Тема 8. Текстильні товари

Стан та проблеми розвитку ринку текстильних товарів в 
Україні. Напрями науково - технічного прогресу у виробництві 
текстильних матеріалів, формування сучасного асортименту.

Волокна як фактор формування властивостей 
текстильних виробів. Класифікація текстильних волокон. 
Сучасне уявлення про волокна як високомолекулярні сполуки. 
Вплив хімічного складу та будови волокон на їх властивості. 
Класифікація властивостей волокон. Природні волокна. Загальні 
поняття про природні волокна. Рослинні волокна. Бавовна, її 
хімічний склад, побудова. Властивості бавовняних волокон. 
Луб’яні волокна. Льон, первинна переробка, хімічний склад, 
будова. Властивості лляних волокон. Особливості будови та 
властивості волокон конопель, кенафу, джуту. Волокна 
тваринного походження. Вовна. Класифікація вовни за 
джерелами отримання. Типи і види волокон вовни. Хімічний 
склад, будова волокон вовни, їхній вплив на властивості виробів. 
Натуральний шовк. Хімічний склад, будова, властивості та 
використання натурального шовку.

Хімічні волокна, загальні поняття. Стан та перспективи 
розвитку виробництва хімічних волокон в Україні.
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Штучні волокна. Формування властивостей волокон у 
процесі одержання. Властивості віскозних, ацетатних мідно- 
аміачних волокон та галузі використання.

Мінеральні волокна: силікатні, металеві. Особливості 
виробництва, властивості, асортимент.

Синтетичні волокна: загальні поняття та способи
отримання. Гетероланцюгові та карболанцюгові волокна.

Особливості отримання та властивості поліамідних, 
поліефірних, поліакрилонітрильних, полівінілхлоридних,., 
поліетиленових, поліпропіленових волокон. Галузі використання 
синтетичних волокон.

Нитки як фактор формування властивостей текстильних 
виробів. Загальні вимоги до текстильних ниток. Формування 
структури текстильних ниток у процесі прядіння і скручування. 
Класифікація та асортимент текстильних ниток. Будова і 
властивості текстильних ниток. Дефекти текстильних ниток.

Формування властивостей тканин у процесі ткацтва. 
Характеристика підготовчих операцій до ткацтва. Підготовка до 
ткацтва ниток основи та утоку. Загальні операції процесу 
формування тканин. Класифікація ткацьких переплетень, їхній 
вплив на властивості тканин.

Формування властивостей тканин у процесі оброблення 
та оздоблювання. Значення операцій оброблення та 
оздоблювання тканин у поліпшенні властивостей та збільшенні 
терміну служби. Підготовчі операції оздоблювання, їхні 
особливості для бавовняних, лляних, вовняних, шовкових 
тканин. Значення операцій опалювання, розшліхтовування, 
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 друк, прямий, 
витравний, резервний друк). Особливості кінцевої обробки 
тканин різного волокнистого складу. Спеціальні види обробок 
тканин: малозминальна, малоусадочна, водонепроникна та їхній 
вплив на властивості тканин.
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Склад, будова та .властивості тканин. Класифікація 
асортименту тканин за волокнистим складом. Основні 
параметри будови тканин: товщина, будова ниток, переплетення, 
щільність, фаза будови, опорна поверхня, вплив будови на 
властивості тканини. Властивості тканин, які визначають 
надійність (міцність при статичному і динамічному 
розтягуванні), усадка, зминальність, стійкість до стирання.

Фізичні властивості: гігроскопічність, водоопірність,
проникність, електризування, забрудненість. Естетичні 
властивості тканин: основи композиції текстильного малюнка, 
колір, фактура. Технологічні властивості: жорсткість
драпірування, осипання, прорубка. Методи визначення 
властивостей текстильних матеріалів.

Асортимент текстильних товарів. Стандартна і навчальна 
класифікація тканин. Бавовняні тканини. Класифікація, загальна 
характеристика асортименту. Лляні тканини. Класифікація, 
характеристика асортименту. Вовняні та шовкові тканини 
Класифікація та характеристика асортименту окремих груп. 
Неткані матеріали, класифікація, характеристика асортименту, 
використання. Штучне хутро, класифікація, характеристика 
асортименту. Нові види текстильних матеріалів, їх асортимент.

Вимоги до якості тканин. Оцінка якості тканин. 
Визначення сортності тканин різного волокнистого складу. 
Маркування, пакування, транспортування та зберігання тканин.

Тема 9. Одяг

Основні етапи розвитку одягу. Сучасний стан розвитку 
швейної промисловості України.

Вимоги, які висуваються до одягу, його призначення і 
властивості. Характеристика ергономічних, естетичних вимог до 
одягу та вимог, які характеризують терміни служби виробів.

Матеріали для виготовлення одягу як фактор формування 
властивостей. Класифікація матеріалів для одягу. Основні 
матеріали: тканини та нові види текстильних матеріалів: неткані 
матеріали, штучне хутро, плівкові матеріали, матеріали з 
плівковим покриттям, штучні шкіри. Підкладкові та прикладні 
матеріали, теплоізоляційні, з’єднувальні та фурнітура.
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Формування властивостей одягу в процесі виготовлення. 
Принципи класифікації фігур населення з метою проектування 
одягу. Розмірна типологія населення України для промислового 
виробництва одягу. Проектування одягу промислового 
виробництва. Конструювання і пошив одягу. Дефекти одягу.

Формування споживних властивостей одягу в процесі 
виготовлення. Підготовка виробництва: вхідний контроль
матеріалів, конфекціонування, розрахунок дефектів тканин, 
розкладка деталей одягу. Розкрійне виробництво, основні 
операції, дефекти крою. Способи з’єднання деталей. 
Класифікація обладнання. Волого-теплова обробка одягу, 
основні параметри, їхній вибір залежно від властивостей тканин. 
Кінцева обробка одягу.

Асортимент швейних товарів. Стандартна та навчальна 
класифікація одягу. Характеристика асортименту основних 
класів одягу: побутовий одяг, спортивний одяг, спеціальний, 
відомчий.

Стандартизація та якість одягу. Нормативна документація 
на швейні товари. Номенклатура показників якості одягу. 
Порядок оцінки якості одягу. Правила приймання одягу, методи 
контролю якості одягу. Визначення сорту одягу.

Зберігання якості одягу. Маркування, пакування, 
транспортування та зберігання одягу.

Тема 10. Трикотажні товари

Загальні поняття про трикотаж. Класифікація 
трикотажних переплетень. Основні види кулірних та 
основов’язаних полотен. Оздоблення трикотажних полотен.

Асортимент трикотажних товарів. Класифікація 
трикотажних товарів. Характеристика асортименту верхніх, 
білизняних, панчішно-шкарпеткових, рукавичкових товарів та 
шарфів.

Стандартизація та якість трикотажних товарів. 
Нормативно-технічна документація на трикотажні товари. 
Вимоги до якості трикотажних товарів. Правила приймання,
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визначення сортності трикотажних товарів. Маркування, 
пакування, транспортування та зберігання трикотажних виробів.

Тема 11. Шкіряне взуття

Асортимент і споживні властивості взуттєвих матеріалів. 
Вимоги до взуттєвих матеріалів. Загальна характеристика 
взуттєвих матеріалів, їхня класифікація. Натуральна шкіра. 
Характеристика шкіряної сировини, її види. Будова та 
топографія шкіри. Особливості складу шкір різних тварин 
(великої рогатої худоби, свинячих, кінських, козячих, овечих) та 
їхній вплив на споживні властивості. Хімічний склад. Фактори 
якості шкір: консервування, переддубильні, дубильні процеси 
виробництва та опорядження. Склад та властивості шкір різних 
засобів дублення (хромового, танідного, циркодієвого, 
титанового, жирового, комбінованого та ін.). Особливості 
виробництва хромових шкір, еластичних хромових шкір із 
великої рогатої худоби, шкір для низу взуття.

Обробка шкір. Види покривного фарбування (казеїнове, 
нітроцелюлозне, емульсійне, поліуретанове та ін.), їхні 
властивості. Основні види опорядження хромових шкір, їхній 
вплив на споживні властивості взуття. Споживні властивості 
вичинених шкір: хімічний склад, мікроструктура, фізико - 
механічні показники. Класифікація та асортимент натуральних 
шкір для низу, деталей верху, підкладки взуття.

Сортування вичинених шкір. Види дефектів, причини 
виникнення, їхній вплив на якість взуття. Маркування, 
пакування, зберігання шкір. Штучні та синтетичні взуттєві 
матеріали. Сучасні напрями розвитку виробництва, їхня частка у 
взуттєвих матеріалах верху та низу взуття. Переваги та недоліки 
штучних та синтетичних матеріалів порівг: натуральною
шкірою. Матеріали, які використовуються для виробництва 
штучних та синтетичних шкір. Натуральні та синтетичні 
каучуки, латекси, їхні властивості, застосування. Гума, основні 
інгредієнти, їхній вплив на властивості. Вулканізація, її сутність.

Класифікація штучних та синтетичних взуттєвих 
матеріалів. Асортимент штучних і синтетичних матеріалів для 
низу взуття. Гума для низу взуття: види і марки, особливості
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структури, призначення. Поліуретан, полівінілхлорид, 
термоеластопласти, їхні властивості і призначення.

Асортимент, властивості та призначення штучних та 
синтетичних матеріалів для і взуття: з каучуковим,
полівінілхлоридним, нітроцелюлозним, поліамідним, уретані 
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, неї матеріали), їхні властивості, 
особливості застосування. Сортування, маркування, пакування, 
зберігання штучних та синтетичних взуттєвих матеріалів.

Формування споживних властивостей шкіряного взуття у 
процесі конструювання виробництва. Антропометрія стопи, її 
вплив на будову раціонального взуття. Анатомічні крг та розрізи 
обміру стопи для проектування копилів та взуття. Моделювання 
та проектування взуття. Взуттєві копили, види, розміри, 
повноти, фасони. Сучасні напрями моделювання взуття.

Розкроювання взуттєвих матеріалів. Деталі верху та низу 
взуття (зовнішні, внутрішні, проміжні). Обробка деталей. 
Складання заготівки, види стрічок, вимоги до їхньої яке 
Декорування деталей, їхній вплив на категорію складності 
взуття.

Формування заготівки (обтяжно-затяжне, беззатяжне), 
його вплив на збереження форми взуття у процесі носіння. 
Прикріплення низу взуття. Класифікація методів кріплення. 
Властивості взуття при застосуванні різних засобів кріплення. 
Прикріплення каблука, опоряджування взуття.

Асортимент шкіряного взуття. Класифікація асортименту 
взуття за різними ознаками. Характеристика асортименту 
побутового взуття: повсякденного, модельного, для люд
літнього віку, для молоді, для дітей, для різних сезонів. Взуття з 
юхтових, хромових, штучних та синтетичних шкір, текстильних 
матеріалів та комбіноване. Розмірно - повнотний асортимент 
взуття.



Спортивне взуття. Класифікація, асортимент, властивості. 
Маркування, пакуванні зберігання взуття.

Споживні властивості, стандартизація та оцінка якості 
шкіряного взуття. Характеристика показників споживних 
властивостей:взуття.

Гарантійний термін носіння, правила обміну взуття. 
Показники: міцність стрічк кріплення підошви та підборів. 
Деформація підноска та закаблук, формостійкісі Ергономічні 
показники - маса, гнучкість, жорсткість.

Художньо-естетичні показники, методи їхні оцінки. 
Стандарти на шкіряне взуття. Сортування взуття. Дефекти 
взуття. Прийоми органолептичного контролю якості взуття. 
Вимірювання лінійних розмірів взуття. Зберігання шкіряного 
взуття.

Тема12. Гумове і полімерне взуття
Сучасний стан та перспективи виробництва гумового 

взуття. Формування споживних властивостей гумового взуття: 
сировина (сумові суміші, полівінілхлорид, поліуретан, 
поліетилен, текстильні матеріали). Деталі гумового взуття.

Методи виготовлення гумового взуття та їхній вплив на 
споживні властивості взуття.

Класифікація та характеристика асортименту гумового 
взуття за призначенням, особливостями використання. Види 
гумового взуття. Вимоги та оцінка якості гумового взуття. 
Показники якості гумового взуття.

Перевірка якості. Сортування. Дефекти гумового взуття. 
Маркування, пакування, транспортування, зберігання.

Тема 13. Валяне взуття

Сучасний стан та перспективи виробництва валяного взуття. 
Фактори формування споживних властивостей валяного взуття: 
сировина (вовна, козиний пух, хімічні волокна), технологія 
виробництва (одержання змішки, заготівля основи, утілювання 
основи, формування голівки, фарбування, обробка, прикріплення 
підошви). Класифікація асортименту за різними ознаками. Види 
валяного взуття.
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Оцінка якості: лінійні розміри, густина, маса, фізико- 
механічні, усадка. Пороки валяного взуття. Маркування, 
пакування, зберігання, валяного взуття.

Тема 14. Хутряні товари

Функціональна та соціальна значущість хутряних товарів 
у кліматичних умовах країни. Раціональні норми споживання. 
Стан ринку хутряних товарів в Україні. База сировини хутра в 
Україні та країнах СНД. Основні джерела надходження хутрової 
сировини: мисливський промисел, звірівництво, розведення 
домашніх та сільськогосподарських тварин, виробництво 
натурального хутра з штучною підкладкою.

Хутрова сировини. Класифікація, терміни. Будова 
хутрової шкірки, відмінні особливості будови хутрової шкірки 
та хутряної. Будова волосся, волосяного покриву. Будова 
шкіряної тканини. Вплив окремих елементів будови волосяного 
та шкіряного покриву на якість сировини, напівфабрикату, 
готових виробів. Біологічна мінливість волосяного та шкіряного 
покриву тварин залежно від умов проживання, її вплив на якість 
сировини, напівфабрикатів, готових виробів. Первинна обробка 
та зберігання хутрової сировини, їхній вплив на якість сировини, 
напівфабрикатів, готових виробів.

Властивості хутрової шкірки: густина, висота, довжина, 
пишність, пухнастість волосяного покриву; міцність шкіряної 
тканини; міцність зв’язку волосся зі шкіряним покривом. 
Показники якості, методи дослідження. Сортування хутрових 
шкір. Основні ознаки сортування: розмір, колір, кряж, порода, 
сорт, група дефектів. Методи сортування. Вичинка хутрової 
сировини у напівфабрикат. Технологічна схема хутряного 
виробництва. Підготовчі операції вичинки: обрядка, відмока, 
міздріння, розбивка, стружка, їхня сутність, призначення, вплив 
на якість напівфабрикату. Засоби виконання та контролю. 
Основні дефекти. Операції власне вичинки хутряного
напівфабрикату, їхня сутність призначення, вплив на 
формування споживних властивостей шкіряної тканини, засоби 
вимірювання та контролю. Дублення, його сутність, 
призначення, особливості у виробництві хутра. Види дублення.
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Можливі дефекти, засоби контролю продублення шкіряної 
тканини. Фарбування, призначення та його сутність. Підготовчі 
операції до фарбування (нейтралізація, протравлювання, 
відбілення).

Види фарбування та їхній вплив на зовнішній вигляд, 
хімічну природу та властивості волосяного покриву та шкіряної 
тканини; можливі дефекти, контроль якості фарбування. 
Жирування, сушіння; їхнє призначення, вплив на споживні 
властивості шкіряної тканини та волосяного покриву. Можливі 
дефекти, методи контролю. Операція опоряджування, вплив на 
споживні властивості хутряної шкіри. Особливості 
опоряджування шкір, що використовуються волосяним 
покривом усередину7. Методи контролю якості хутряного 
напівфабрикату. Шляхи вдосконалення технології вичинки 
хутра.

Класифікація хутряного напівфабрикату. Хутра, зимові та 
весняні види. Товарознавча характеристика окремих видів. 
Властивості, показники Якості, принципи сортування хутра. 
Хутряний свійський напівфабрикат. Зимові та весняні види, 
товарознавча характеристика окремих видів. Властивості, 
показники якості, особливості сортування. Хутряний морський 
напівфабрикат; товарознавча характеристика окремих видів. 
Властивості, показники якості, особливості сортування.

Стандартизація хутра. Особливості будови стандартів, 
показники якості. Хутряний напівфабрикат з овечої шкури. 
Товарознавча характеристика окремих грубововняних порід 
овець; властивості, показники якості, особливості сортування. 
Каракулево-смушковий напівфабрикат. Товарознавча 
характеристика окремих видів каракулю, смушки, властивості, 
показники якості, особливості сортування. Натуральне хутро зі 
штучною підкладкою, побудова, товарознавча характеристика; 
властивості, показники якості, принципи сортування.

Властивості хутряного напівфабрикату. Номенклатура 
показників якості, методи визначення окремих показників. 
Властивості волосся: гістологічні, морфологічні, фізичні,
механічні, хімічні, термічні. Показники окремих властивостей, 
методи визначення. Властивості волосяного покриву:
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структурні, фізичні, механічні. Показники окремих
властивостей, методи визначення. Властивості шкіряної
тканини: гістологічні, фізичні, механічні, хімічні. Показники, 
методи визначення. Властивості хутра в цілому: теплозахисні, 
зносостійкість, маса та ін.

Вироби з хутра. Номенклатура властивостей та показники 
якості, методи їхнього визначення. Формування споживних 
властивостей виробів із хутра. Моделювання та конструювання 
виробів із хутра. Виробництво виробів із хутра, сутність 
кушнірного та кравецького (пошивного) виробництва, їхній 
вплив на формування якості. Можливі дефекти та засоби їхнього 
усування.

Класифікація виробів із хутра. Верхній одяг із хутра. 
Класифікація за статево-віковою ознакою за видами виробів, 
видами напівфабрикату, моделлю, фасоном, розміром. Головні 
убори з хутра, класифікація за статево-віковою ознакою, видом, 
напівфабрикатом, моделями, фасонами, розмірами; 
цільнохутряні та комбіновані. Асортимент, товарознавча 
характеристика. Хутряні убори та частина одягу з хутра. 
Класифікація, асортимент, товарознавча характеристика. 
Овчинно-шубні вироби, класифікація, асортимент, товарознавча 
характеристика. Стандарти на вироби з хутра, їхні види, зміст. 
Оцінка якості хутряних виробів. Маркування, пакування, 
транспортування та особливості зберігання виробів із хутра. 
Правила користування та догляду за хутряними виробами.

Тема 15. Папір, картон та вироби з них

Загальні поняття про папір і картон. Стан та проблеми 
ринку паперу, картону та виробів з них в Україні. 
Характеристика факторів, що формують властивості паперу, 
картону та виробів з них. Волокнисті напівфабрикати, 
наповнювачі, проклеювальні речовини та інші речовини, що 
застосовуються у виробництві паперу та картону. Вплив цих 
матеріалів у формуванні властивостей. Загальні поняття про 
технологію паперового виробництва. Формування властивостей 
та якості паперу і картону в процесі виробництва.
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Споживні властивості та показники якості паперу і 
картону. Класифікація паперу і картону. Характеристика 
асортименту паперу для писання, креслення, малювання, 
друкування та інших видів паперу. Класифікація виробів з 
паперу і картону. Характеристика асортименту білових, 
канцелярських виробів з паперу і картону та виробів санітарно- 
побутового призначення.

Вимоги до якості паперу, картону та виробів з них.

Тема Іб.Шкільно -  письмові та канцелярські товари
Класифікація, споживні властивості шкільно-письмових 

та канцелярських товарів. Характеристика асортименту 
приладдя для письма, креслення, малювання. Шкільні товари.

Класифікація та характеристика асортименту 
канцелярських товарів: приладдя для зберігання, архівування 
паперів, дрібноофісна техніка та офісні дрібниці, штемпельне 
приладдя, настільні аксесуари.

Вимоги до якості шкільно-письмових та канцелярських 
товарів.

Тема 17. Музичні товари
Загальна поняття про музичні товари. Значення музичних 

товарів у житті людей і суспільства. Властивості звука та їх 
використання в музичних інструментах. Загальна класифікація 
музичних товарів.

Споживні властивості музичних інструментів. 
Характеристика факторів, які формують і властивості музичних 
інструментів. Вплив сировинних матеріалів та технологічних 
процесів виготовлення на властивості музичних інструментів.

Струнні музичні інструменти - принципи звукоутворення, 
асортимент, споживні властивості. Щипкові інструменти, 
особливості будови, споживні властивості, асортимент. 
Смичкові музичні інструменти, особливості конструкції, 
споживні властивості, асортимент. Клавішні струнні 
інструменти, особливості будови, властивості, асортимент.

Духові музичні інструменти - принципи звукоутворення 
особливості будови, властивості, асортимент.
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Язичкові музичні інструменти - принципи 
звукоутворення особливості будови, властивості, асортимент.

Ударні інструменти - принципи звукоутворення 
особливості будови, властивості, асортимент.

Електромузичні інструменти - принципи звукоутворення 
особливості будови, властивості, асортимент.

Приладдя та запасні частини до музичних інструментів.
Вимоги до якості музичних інструментів. 

Транспортування і зберігання музичних інструментів. Контроль 
та оцінка якості музичних товарів в торгівлі.

Тема 18. Іграшки
Роль іграшок у вихованні дітей. Стан та проблеми ринку 

іграшок в Україні. Характеристика факторів, що формують 
властивості та якість іграшок. Вплив сировинних матеріалів та 
технологічних процесів виготовлення на властивості іграшок.

Споживні властивості і показники якості іграшок. 
Класифікація іграшок за різними ознаками. Характеристика 
асортименту іграшок. Особливості маркування, пакування, 
транспортування і зберігання іграшок. Вимоги до якості іграшок, 
контроль якості іграшок в торгівлі.

Тема19. Спортивні товари
Значення фізичної культури і спорту у зміцненні і 

реабілітації здоров’я людей, у вихованні підростаючого 
покоління. Стан та проблеми ринку спортивних товарів в 
Україні Характеристика асортименту, споживних властивостей 
інвентарю для гімнастики, легкої і важкої атлетики. 
Характеристика асортименту інвентарю для туризму і 
альпінізму. Інвентар для водного спорту, зимових видів спорту, 
для спортивних поєдинків та ігор, для ковзанярського спорту та 
розваг на колесах. Контроль та оцінка якості товарів для спорту і 
туризму в торгівлі.

Товари для рибної ловлі. Гачкові рибальські снасті, 
сіткове знаряддя, допоміжне приладдя. Загальна характеристика 
асортименту, класифікація, споживні властивості. Вимоги до 
якості і контроль якості в торгівлі.
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Тема 20. Книжкові товари
Значення книжки в житті людини і суспільстві. Стан і 

перспективи розвитку друкованих видань в Україні. 
Класифікація друкованих видань та характеристика їхніх 
основних видів.

Характеристика факторів, що формують властивості та 
якість друкованих видань. Будова книжкових видань. 
Характеристика основних складових елементів книжки: друкар
ського шрифту, різновидів ілюстрацій, книжкових переплетень. 
Споживні властивості книжкових та ілюстрованих видань. 
Вимоги до якості книжок та ілюстрованих видань.

Тема 21. Радіоелектронні засоби запису і відтворення звуку

та зображення
Загальні поняття про радіоелектронні засоби. Значення 

цих товарів у житті людини і сучасного суспільства. Основні 
етапи та напрями розвитку виробництва побутової апаратури. 
Класифікація радіоелектронних засобів запису і відтворення 
звуку та зображення.

Класифікація комплектуючих виробів. Радіодеталі, 
електровакуумні, напівпровідникові, мікроелектронні та 
електроакустичні прилади: призначення, класифікація, загальні 
особливості будови, показники властивостей, асортимент, 
маркування. Сучасні акустичні системи; домашні кінотеатри.

Принципи передачі радіохвиль на відстань. Модуляція 
радіосигналу. Радіоприймальна апаратура: класифікація,
показники властивостей, асортимент.
Принципи передачі сигналів телевізійного зображення. 
Особливості передачі кольорового зображення. Системи і 
стандарти телебачення. Основні принципи прийому сигналів 
телевізійного зображення. Телевізори: класифікація, загальні 
поняття про принцип дії, показники властивостей, асортимент.

Аудіозасоби: види і стандарти запису звуку, класифікація, 
показники властивостей, асортимент.

Відеозасоби: види і стандарти запису відеосигналів, 
класифікація, показники властивостей, асортимент.
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Мультимедійні комплекси: класифікація, призначення, 
будова, функції, сумісність з іншою апаратурою.

Носії інформації для мультимедійних комплексів: 
способи і стандарти запису і відтворення інформації, 
асортимент. Тенденції розвитку виробництва носіїв інформації. 
Персональні комп’ютери: класифікація, конфігурація, технічні 
параметри, асортимент.

Прилади для друкування, копіювання та передавання 
інформації на відстань: загальні поняття про будову,
класифікація, показники властивостей, асортимент.

Вимоги до транспортування радіоелектронних товарів, 
пакування, зберігання, контроль якості в торгівлі.

Тема 22. Фототовари і відеокамери

Значення фотографії в житті людини і суспільства. Стан 
та перспективи розвитку ринку фототоварів і відеокамер в 
Україні. Класифікація фототоварів.

Загальні принципи отримання зображення. Особливості 
будови, призначення основних вузлів фото-відеокамер. 
Стандарти запису інформації на носії цифрових фото- 
відеокамер. Особливості формування аналогових і цифрових 
форматів запису зображення.

Класифікація, показники властивостей, асортимент фото- 
і відеокамер.

Відеопроектори: класифікація, будови, принцип

формування зображення, показники властивостей, асортимент. 
Прилади для спостереження: класифікація, відмінності будови, 
показники властивостей, асортимент.

Світлочутливі матеріали: класифікація, показники
властивостей, асортимент.

Пакування, маркування і умови зберігання фотохімічних 
речовин.

Фотоприладдя: призначення, класифікація, асортимент. 
Вимоги до якості, пакування, маркування і умови зберігання 
фототоварів і відеокамер. Контроль якості фото- та кінотоварів у 
торгівлі.
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Тема 23. Ювелірні товари
Роль і значення ювелірних товарів у забезпеченні 

культурного розвитку людини. Поняття «ювелірні вироби». Стан 
ринку ювелірних виробів в Україні та світі: динаміка експорту, 
імпорту, виробництво, продаж, позиціювання торгових марок та 
світових брендів ювелірних товарів. Особливості споживних 
властивостей ювелірних товарів. Вітчизняні та світові вимоги до 
ювелірних товарів.

Нормативне-правове регулювання обігу, виробництва, 
торгівлі та оцінювання ювелірних виробів вітчизняного та 
закордонного виробництва, виробів за замовленням, які були в 
експлуатації, конфіскатів, зданих в ломбард. Фактори 
споживних властивостей ювелірних товарів. Товарознавча 
оцінка властивостей матеріалів, напівфабрикатів для 
виготовлення ювелірних товарів: дорогоцінні та кольорові 
метали, сплави на їх основі, ювелірне каміння (коштовне, 
напівкоштовне, мінерального та органічного походження, 
синтетичні камені). Особливості технології окремих груп 
ювелірних товарів методами тиражування та ручного 
виготовлення. Оцінка художнього оздоблення ювелірних 
виробів. Пробірний контроль та клеймування ювелірних 
виробів.

Асортимент ювелірних товарів. Навчальна, статистична 
класифікація ювелірних товарів за різними ознаками. 
Міжнародна класифікація ювелірних виробів СІВГО 
(міжнародна конфедерація по ювелірним каменя, виробах із 
срібла, алмазах і перлах). Класифікація ювелірних виробів за 
УКТЗЕД. Переваги та недоліки класифікацій.

Характеристика показників споживних властивостей, 
видового асортименту особистих прикрас, предметів: туалету, 
інтер’єру, для сервіровки столу, для паління; письмового 
приладдя, браслетів та приладдя для годинників, сувенірів, 
церковно-культової атрибутики, художньої зброї. Основні 
напрями розвитку дизайну, моди та стилю ювелірних товарів.

Вимоги до якості ювелірних товарів: до зовнішнього 
виду, до фізико-механічних показників, до маркування. Оцінка 
безпечності ювелірних сплавів з домішками кольорових металів,
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опроміненого та обробленого дорогоцінного каміння, ювелірних 
виробів оздоблених черню. Методи випробування і відбір 
зразків. Методи контролю й оцінка якості. Види прейскурантів 
цін на дорогоцінне каміння: оптово-роздрібні, скупочні.
Формування ціни на сплави з вмістом дорогоцінних металів. 
Прогнозування вартості ювелірних товарів.

Міжнародне технічне регулювання, товаро-супровідна 
документація, сертифікати та експертні висновки щодо якості, 
відповідності та вартості. Маркування і пакування ювелірних 
виробів. Гарантійні терміни експлуатації і особливості торгівлі 
сучасними, комісійними, антикварними, аукціонними, 
виставковими, галантерейними, ювелірними товарами. Скупка 
та обмін ювелірних виробів.

Тема 24.Годинники
Стан ринку годинників в Україні. Основні тенденції в 

розвитку виробництва, асортименту й якості годинників. Світові 
бреди. Споживні властивості побутових годинників. Фактори 
споживних властивостей годинників, - конструкція, матеріали, 
виробництво. Основні технічні параметр та принцип дії 
годинників. Електричні побутові годинники, відміна їх 
конструкції від механічних Класифікація електричних 
побутових годинників. Годинники електромеханічні й 
електронні, їх конструкція і характеристика. Додаткові функції 
годинників. Нові види електронних годинників: годинники- 
таймери, вмонтовані у радіотовари, у світильники та ін. 
Матеріали та їх вплив на споживні властивості годинників. 
Особливості виробництва годинників. Вплив технології на 
споживні властивості годинників. Оцінка якості годинників на 
виробництві. Паспорта і гарантії годинникових заводів.

Класифікація побутових годинників. Єдина система 
найменування та індексації побутових годинників та їх 
кодування. Цифрова індексація корпусного оздоблення. 
Характеристика асортименту побутових годинників для показу 
поточного часу, комбінованих та спеціального призначення.

Нормативна та технічна документація на годинники. 
Вимоги до якості побутових годинників. Контроль якості
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годинників у торгівлі. Маркування, пакування, зберігання і 
транспортування побутових годинників та фактори зберігання їх 
якості. Правила торгівлі годинниками.

Тема 25.Транспортні засоби
Значення транспортних засобів у житті людини. Стан і 

перспективи розвитку виробництва і торгівлі транспортними 
засобами. Залізничний, автомобільний, повітряний та водний 
транспортні засоби (ТЗ).

Залізничний транспорт: класифікація, будова,
призначення, вимоги до безпеки експлуатації.

Автотранспортні засоби: класифікація, будова,
призначення, показники якості та безпечності експлуатації. 
Кузови автомобілів: класифікація, відмінності будови, вимоги до 
безпеки експлуатації, матеріали виготовлення.

Силовий агрегат автомобіля: класифікація, будова,
тенденції виробництва.

Гальмівна система автомобіля: будова, призначення, 
вимоги до якості, надійності та безпечності.

Підвіска і колеса автомобіля: будова, класифікація, 
маркування шин і дисків, вимоги до якості.

Повітряний транспорт. Ідентифікаційні ознаки літальних 
апаратів загального (цивільного) призначення, будова, технічні 
характеристики.

Водні транспортні засоби.: будова, класифікація суден за 
регістрами, вимоги до надійності та безпеки експлуатації 
моторних і самохідних засобів.

Тема 26.Галантерейні товари 
Текстильна галантерея

Текстильна галантерея, її призначення. Класифікація 
товарів текстильної галантереї за основними ознаками.

Нитки: фактори, що впливають на формування
властивостей, класифікація, асортимент.

Стрічко-ткацькі вироби: фактори, що впливають на 
формування властивостей, класифікація, асортимент.

4 2

ардинно-тюлеві вироби та мереживо. Фактори, що впливають на 
формування властивостей, класифікація, асортимент.

Парасолі: фактори, що впливають на формування
властивостей, класифікація, асортимент.

Вимоги до якості, оцінка і контроль якості текстильної 
галантереї. Маркування, пакування, вимоги до якості зберігання, 
транспортування.
Шкіряна галантерея

Фактори, що впливають на споживні властивості виробів, 
класифікація властивості галантерейних товарів зі шкіри. 
Вимоги до якості. Оцінка якості та контроль якості. Маркування, 
пакування, вимоги до зберігання шкіряної галантереї.
Металева галантерея

Фактори, що впливають на формування споживних 
властивостей, - метали, сплави, методи виготовлення, 
декоративно-захисні покриття. Класифікація, характеристика 
асортименту.

Вимоги до якості, оцінка і контроль якості металевої 
галантереї. Маркування, пакування, вимоги до якості зберігання, 
транспортування.
Галантерея з пластичних мас та виробних матеріалів

Фактори, що впливають на формування споживних 
властивостей, класифікація, характеристика асортименту.
Вимоги до якості, оцінка і контроль якості. Маркування, 
пакування, вимоги до якості зберігання, транспортування 
Щіткові вироби

Фактори, що впливають на споживні властивості, 
класифікація, характеристика асортименту.
Вимоги до якості, оцінка і контроль якості. Маркування, 
пакування, вимоги до якості зберігання, транспортування. 
Дзеркала

Фактори, що впливають на формування споживних 
властивостей, класифікація, характеристика асортименту.

Вимоги до якості, оцінка і контроль якості. Маркування, 
пакування, вимоги до якості зберігання, транспортування.

Сувеніри й товари народних художніх промислів
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Поняття товарної групи. Основні регіони України з 
виробництва цих товарів. Основи формування споживних 
властивостей сувенірів і товарів народних художніх промислів: 
вплив сировини, особливостей формування, оздоблення на 
споживні властивості. Асортимент сувенірів і товарів народних 
художніх промислів за районами виробництва, матеріалами. 
Загальні тенденції розвитку. Вимоги до якості сувенірів і товарів 
народних художніх промислів. Контроль якості у торгівлі. 
Порядок транспортування, пакування, зберігання.

Тема 2 7.Аптечні товари
Стан ринку аптечних товарів. Матеріали для 

виготовлення аптечних товарів. Роль товарознавства в аптечній 
системі. Класифікація парафармацевтичних товарів за призна
ченням. Асортимент та вимоги до якості. Лікувальна косметика. 
Санітарно-гігієнічні засоби. Товари медичного призначення. 
Інтимні товари. Маркування, пакування та зберігання.

Тема 28.3броя
Нормативно-правове регулювання ринку зброї в Україні, 

класифікація зброї та боєприпасів. Порядок вільного обігу зброї 
та боєприпасів.

Клинкова і метальна зброя: асортимент, класифікація, 
будова, матеріали для виготовлення, криміналістичне 
визначення.

Бойова вогнепальна зброя: класифікація, будова, принцип 
роботи, ідентифікаційні ознаки.

Мисливська вогнепальна зброя: класифікація, будова, 
способи підвищення якості стрільби, вимоги до безпеки.

Боєприпаси: класифікація, будова, балістична
характеристика, маркування. Матеріали для виготовлення 
боєприпасів, метрична та дюймова системи визначення їх 
калібрів.
Пневматична зброя: класифікація, будова, характеристика
систем накачуванням газом. Вимоги до надійності роботи.
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Примусова, гравітаційна і комбінована системи автоматичної 
подачі зарядів, їх характеристика, властивості. Зовнішня 
балістика снарядів.

Тема 29.Товарознавство книги
Навчально-педагогічна книга. Основні етапи еволюції 

навчально-педагогічної книги в Україні. Система видання, 
класифікація, бібліографія та типологія навчально-педагогічної 
книги. Особливості асортиментної роботи з навчально- 
педагогічною книгою.

Літературно-художня та дитяча книга. Система видання 
та розповсюдження творів художньої і дитячої книги, видань з 
філології та мистецтва. Типологія літературно-художньої книги. 
Типологія дитячої книги. Типологія видань з філології. 
Класифікація літературно-художньої і дитячої книги, видань з 
філології та мистецтва. Формування асортименту і методика 
роботи з різними асортиментними групами видань.

Природничо-наукова, технічна, медична та 
сільськогосподарська книга. Класифікація видань природничо- 
наукової, технічної та медичної літератури. Типологія 
природничо-наукових, технічних та медичних видань. Система 
природничо-наукових, технічних та медичних бібліографічних 
посібників. Асортимент книжкових видань природничо-наукової 
літератури. Асортимент книжкових видань технічної літератури. 
Асортимент книжкових видань медичної літератури.

Суспільно-політична та економічна книга. Класифікація 
суспільно-політичної літератури. Суспільно-політична та 
економічна бібліографія. Типологія суспільно-політичної книги: 
наукові, навчальні, науково-популярні, довідкові, офіційні 
видання. Формування асортименту книг суспільно-політичної 
тематики та специфіка роботи з ними.

Антикварна книга. Асортимент української антикварної 
книги. Споживні властивості антикварної книги. Товарні 
класифікації антикварних книг.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ

РОЗДІЛ 1. Організація оптової торгівлі 
Тема 1.1 Організаційні основи діяльності підприємств 

оптової торгівлі
Сутність і завдання оптової торгівлі в умовах соціально- 

орієнтованої ринкової економіки. Об'єктивні основи, характерні 
особливості, закономірності, тенденції і принципи розвитку 
оптової торгівлі.

Роль оптових підприємств у доведенні товарів від 
виробників до споживачів на внутрішньому і зовнішніх ринках. 
І Іослуги, які надають оптові торговельні посередники 
роздрібним торговцям та іншим партнерам.

Види оптових підприємств, їх класифікація і роль в процесі 
товаропросування.

Торгові та технологічні функції оптових підприємств.

Тема 1.2. Організація оптових закупівель і продажу 
товарів та їх документальне оформлення

Сутність, мета і принципи організації закупівельної роботи.
Джерела оптових закупівель і постачальники товарів, їх 

вивчення і обґрунтування вибору.
Оптові закупівлі товарів на ярмарках. Оптові закупівлі 

товарів за прямими зв'язками.
Місце товарних бірж і аукціонів в оптовій закупівлі 

споживчих товарів. Договірні відносини при оптових закупівлях 
товарів. Зміст договорів купівлі-продажу та поставки товарів.

Організація оптового продажу товарів на оптових 
торговельних підприємствах.

Особливості продажу товарів у дрібнооптових складах- 
магазинах традиційного типу і складах-магазинах 
самообслуговування (типу «cash and carry»).

Тема 1.3 Складська мережа
Роль складів у процесі товаропросування, їх класифікація і 

види.



Основні види складських будівель і технологічні вимоги до 
їх улаштування. Номенклатура типів складів.

Основні види обладнання складів підприємств оптової 
торгівлі.

Особливості роботи нових видів складів: консигнаційних, 
складів-магазинів самообслуговування, митних, загального 
користування, складів готельного типу, гарантійного зберігання 
та інших.

Показники ефективності використання складів.
Сутність складського технологічного процесу, його завдання 

і складові частини.
Управління рухом і зберіганням товарів на складі.
•Документальне оформлення відпускання товарів зі складу.
Управління торгово-технологічними процесами і організація 

праці на складах.

РОЗДІЛ 2. Організація товаропостачання торговельної

мережі
Тема 2Л Організація і технологія 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. Ланковість товароруху та 
шляхи її скорочення.

Маршрути і графіки завезення товарів. Вивчення методики 
розрахунку інтервалу, частоти та розміру партій завезення 
товарів у РТМ

Управління товаропостачанням роздрібної торговельної 
мережі.

Тема 2.2 Організація перевезень торговельних вантажів і 
транспортно-експедиторського обслуговування

Роль транспорту в торгівлі. Роль транспорту у перевезенні 
товарів, його види та особливості.
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Організація перевезень товарів автомобільним транспортом 
в сучасних умовах.

Документальне оформлення перевезення торговельних 
вантажів автомобільним транспортом.

Організація і технологія перевезень товарів залізничним 
транспортом.

Тема 2.3 Організація і технологія тарних операцій в

торгівлі
Роль і функції тари й упаковки в організації торгово- 

технологічних процесів товаропросування. Основні вимоги до 
тари.

Основні види тари, перспективи їх використання в Україні. 
Функції споживчої, транспортної тари, тари-обладнання. 
Перспективні види тари.

Уніфікація й стандартизація тари, її маркування.
Організація тарних операцій у торгівлі.
Технологія виконання операцій з тарою у підприємствах 

торгівлі. Приймання, зберігання і повернення тари. Розрахунки і 
матеріальна відповідальність при операціях з тарою.

РОЗДІЛ 3. Організація роздрібної торгівлі 
Тема 3.1. Організаційні основи функціонування 

роздрібної торгівлі
Сутність, зміст і особливості роздрібної торгівлі.
Роздрібні торговельні підприємства та організації, їх види й 

функції.

Тема 3.2 Організаційна побудова і розвиток роздрібної 
торговельної мережі

Завдання і функції роздрібної торгівлі в умовах ринкових 
відносин. Суть, принципи, завдання та вимоги до організації 
роздрібної торговельної мережі.

Види роздрібної торговельної мережі, їх характеристика.
Спеціалізація і типізація торговельних підприємств
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Перспективні типи магазинів. Торговельні та торговельно- 
розважальні центри.

Особливості об'єктів дрібно роздрібної торговельної мережі.
Ефективність функціонування роздрібної торговельної 

мережі.
Основні принципи територіального розміщення різних видів 

і типів торговельних об'єктів.

Тема 3.3 Будова, улаштування і проектування 
роздрібних торговельних об'єктів

Класифікація будівель магазинів. Типи будівель, споруд, в 
яких розміщуються магазини. Вимоги щодо улаштування 
будівель магазинів. Склад і взаємозв'язок приміщень магазинів.

Технологічні планування приміщень магазину та 
визначальні фактори їх вибору. Основні види торгово- 
технологічного обладнання магазинів.

Види планувань торговельних залів магазинів
Зовнішнє та внутрішнє улаштування підприємств роздрібної 

торгівлі, відповідність до вимог раціональної організації 

торговельно-технологічного процесу.
Дизайн магазину та його атмосфера.

Тема 3.4 Організація торгово-технологічного процесу в

магазині
Формування асортименту товарів у різних типах магазинів, 

його оцінка та регулювання.
Структура технологічного процесу магазину, принципи його 

організації Формування асортименту товарів у різних типах 
магазинів, його оцінка та регулювання.

Методи вивчення попиту населення на підприємствах
роздрібної торгівлі.

Організація праці в роздрібному торговельному
підприємстві.. Організація і технологія розвантажування
транспортних засобів і внутрішньо - магазинного
транспортування товарів у магазинах.
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Організація процесів приймання, зберігання і підготовки 
товарів до продажу.

Організація і технологія зберігання і підготовки товарів до 
продажу. Організація і технологія розміщування та викладання 
товарів у торговельній залі.

Організація матеріальної відповідальності в магазині.

Тема 3.5 Організація продажу товарів і обслуговування 
покупців у магазинах

Типові елементи процесу 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.
Організація продажу товарів у магазинах за зразками.
Методи активізації продажу товарів у магазинах.

Мерчандайзинг як ефективний спосіб стимулювання
імпульсного попиту. Рекламна та інформаційна робота 
підприємств роздрібної торгівлі. Рекламно-інформаційна робота 
в магазині як елемент мерчандайзингу

Класифікація торговельних послуг та їх характеристика.

Тема 3.6 Позамагазинні форми торговельного 
обслуговування

Позамагазинні форми роздрібного продажу товарів: їх роль 
у створенні конкуренції, класифікація і види.

Нові форми позамагазинного продажу товарів.
Електронна торгівля.
Організація торгівлі на ринках. Суть та особливості торгівлі 

на ринках, її роль та соціально-економічне значення.

Тема 3.7 Норми і правила торговельного обслуговування
Порядок здійснення торговельної діяльності.
Основні правила роздрібної торгівлі окремими видами 

товарів. Правила обміну товарів у непродовольчих магазинах. 
Правила торговельного обслуговування населення.
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Захист прав споживачів у торгівлі. Положення про книгу

відгуків і пропозицій. . . . .  .
Культура торгівлі та показники її рівня. Якість 

торговельного обслуговування покупців. Система показників та 
методика оцінки рівня торговельного обслуговування покупців 

у магазині.
Контроль діяльності підприємств торгівлі. Захист прав 

споживачів та організація перевірок та інспектування діяльності 
роздрібних торговельних об'єктів в Україні.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій
формі.

Тривалість тестування -  1 години (60 хвилин).
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 

200-бальною шкалою

Оцінка рівня знань студентів визначається згідно з 
отриманими балами за такою таблицею:

Особи, які отримали на фаховому вступному 
випробуванні менше 100 балів, не допускаються до участі в 
конкурсі.

Апеляційна заява на результат фахових вступних 
випробувань подається до приймальної комісії ХКТЕІ не пізніше 
І5.00 наступного робочого дня після дня оголошення оцінки з 
фахового вступного випробування. Порядок розгляду апеляцій 
відбувається згідно «Положення про апеляційну комісію 
ХКТЕІ».
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