
 



І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
Тестові завдання складені відповідно до програм з предметів «Товарознавство 

продовольчих товарів",  «Товарознавство непродовольчих товарів" на основі завдань, 

призначених для конкурсного відбору абітурієнтів для навчання у коледжі. 

Метою проведення вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад шляхом 

виявлення теоретичної і практичної підготовки. 

Тестові завдання містять 30 варіантів.  

До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один 

правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав та позначив 

правильну відповідь.  

На виконання завдань відводиться - 60 хв. 

 

ІІ. ЗМІСТ ПРЕДМЕТА 

 

ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

 
Тема 1. Вступ. Загальні поняття товарознавства продовольчих товарів. 

Кодування товарів 

Предмет "Товарознавство продовольчих товарів" і його завдання. 

Вплив знань товарознавства на рівень професійної майстерності продавця. Поняття 

про класифікацію, асортимент, кодування продовольчих товарів. 

Тема 2. Хімічний склад харчових продуктів, споживна  цінність 

Поняття про хімічний склад харчових продуктів. 

Основні органічні і неорганічні речовини, їх види, вміст у продуктах харчування, 

значення для організму людини. 

Харчова цінність, засвоєння та калорійність харчових продуктів, залежність харчової 

цінності від хімічного складу. 

Тема 3. Поняття про якість продовольчих товарів. Стандартизація товарів 

Поняття про стандартизацію товарів, її значення, види та категорії стандартів, 

особливості будови стандартів. Поняття про якість. 

Головні показники якості продовольчих товарів. 

Методи оцінки якості. 

Відповідальність  підприємств за випуск і продаж  недоброякісних товарів. 

Тема 4. Свіжі та перероблені овочі і плоди, гриби 

Вегетативні і плодові овочі, насіннячкові плоди, кісткові плоди, ягоди, субтропічні, 

тропічні плоди, горіхи, перероблені овочі і плоди, гриби, відмінні ознаки, господарчо-

ботанічні та помологічні сорти, асортимент, терміни зберігання, основні види сировини, 

маркування свіжих та перероблених овочів та плодів, поради покупцям. 

Тема 5. Бакалійні товари 

Крупи, борошно, макаронні вироби, харчові концентрати, цукор, мед, крохмаль, чай, 

кава, прянощі, приправи, їх харчова цінність, сировина для виробництва, кулінарні 

властивості, поради покупцям, класифікація, види, відмінні ознаки, асортимент, поради 

покупцям, терміни зберігання, маркування бакалійних товарів.  

Тема 6. Хліб та хлібобулочні вироби 

Хліб з пшеничного, житнього борошна та їх суміші, булочні, бубликові вироби, 

сухарні вироби, соломка, хлібні палички, їх споживча цінність, сировина для виробництва, 

класифікація, види, асортимент, відмінні ознаки, поради покупцям, терміни зберігання, 

маркування хлібобулочних виробів. 

 

 



Тема 7. Кондитерські вироби 

Фруктово-ягідні  кондитерські вироби, карамель, какао-порошок, шоколад, цукерки, 

ірис, драже, печиво, пряники, вафлі, торти, тістечка, халва, східні солодощі, їх споживна 

цінність, сировина для виробництва, класифікація, види, асортимент, поради покупцям, 

терміни зберігання, маркування кондитерських виробів. 

Тема 8. М’ясо та м’ясні гастрономічні товари 

М’ясо забійних тварин, його споживна цінність, хімічний склад, тканини м’яса, 

класифікація, асортимент, види, відмінні ознаки, категорії вгодованості, сортовий розруб 

туш, кулінарне призначення відрубів, клеймування м’яса, поради покупцям, терміни 

зберігання.  

М’ясні субпродукти, м’ясні напівфабрикати, бита домашня птиця, їх споживна 

цінність, сировина для виробництва, класифікація, види, асортимент, відмінні ознаки, 

перевірка термінів зберігання товарів. 

М’ясні гастрономічні товари, сировина для виробництва, споживна цінність, 

класифікація, види, відмінні ознаки, асортимент, терміни зберігання. Маркування м’ясних 

гастрономічних товарів. 

Тема 9. Молоко і молочні гастрономічні товари 

Молоко, вершки, морозиво, молочні консерви, кисломолочні продукти, сири, їх 

споживна цінність, значення в харчуванні людини, сировина для виробництва, 

класифікація, види, відмінні ознаки, асортимент, поради покупцям, терміни зберігання, 

маркування молочних гастрономічних товарів. 

Тема 10. Харчові жири 

Рослинна олія, коров’яче масло, маргарин, тваринні топлені та кулінарні жири, їх 

споживна цінність, сировина для виробництва, класифікація, види, відмінні ознаки, 

асортимент, терміни зберігання, маркування харчових жирів, поради покупцям. 

Тема 11. Яйця і яєчні товари 

Яйця курячі, яєчний порошок, меланж, споживна цінність, класифікація, види, 

асортимент,  відмінні ознаки, терміни зберігання, маркування яєць та яєчних товарів, 

поради покупцям. 

Тема 12. Риба і рибні гастрономічні товари 

Риба жива, охолоджена, морожена, солона, в’ялена, копчена, баликові вироби, 

нерибні морепродукти, ікра рибна, рибні консерви і пресерви, їх споживна цінність, 

сировина для виробництва, хімічний склад, класифікація, види, відмінні ознаки, 

асортимент, терміни зберігання, маркування рибних гастрономічних товарів, поради 

покупцям. 

Тема 13. Безалкогольні, слабоалкогольні напої 

Мінеральні води, соки, сиропи, екстракти, газовані безалкогольні напої, квас, 

купажовані напої, пиво, споживна цінність, сировина для виробництва, класифікація, 

види, відмінні ознаки, асортимент, терміни зберігання, маркування безалкогольних та  

слабоалкогольних напоїв. 

 

 

ТОВАРОЗНАВСТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

 
Тема 1. Вступ до товарознавства непродовольчих  товарів 

 Поняття про товар і товарознавство, як наукову дисципліну. Споживча вартість, 

вартість товару, зв’язок з іншими науками. Якість товарів. Народногосподарське значення 

підвищення якості товарів за умов прискорення науково-технічного прогресу. Роль 

працівників торгівлі у боротьбі за якість товарів народного споживання. 

 Контроль якості товарів. Методи визначення показників якості. Поняття сортності 

товарів. Стандартизація товарів, її мета і завдання. Категорії та види стандартів, їх зміст. 



 Асортимент товарів, визначення, види. Класифікація товарів, її мета і значення. 

Правила і принципи класифікації непродовольчих товарів. 

Тема 2. Текстильні товари 

 Поняття про текстильні товари. Класифікація і групова характеристика 

асортименту бавовняних, лляних, вовняних, шовкових тканин, штучних виробів. Стислі 

відомості про сировину, переплітання, обробку. Галузі застосування пряжі і ниток та їх 

вплив на споживні властивості тканин. Неткані  текстильні матеріали, їх відмінні 

особливості та асортимент. Напрямки розвитку сучасного асортименту тканин. 

 Штучне хутро на тканій, трикотажній і клейовій основі. 

 Правила догляду за текстильними матеріалами. Маркування, пакування та умови 

збереження текстильних товарів. Вимоги до якості.  

Тема 3. Швейні товари 

 Значення раціонального гардероба. Сучасний стан моди. Класифікація типових 

фігур людини. Стислі відомості про сировину, виробництво швейних виробів. Напрямки 

розвитку сучасного асортименту швейних виробів. 

Класифікація, асортимент верхнього одягу, легкої сукні, столової, натільної та 

постільної білизни, головних уборів. Розміри, конструктивні особливості. Властивості 

швейних виробів. Правила догляду за одягом. Маркірування, пакування, умови 

транспортування, збереження швейних виробів. Вимоги до якості. 

Тема 4.Трикотажні товари 

 Поняття про трикотажні товари. Тип трикотажних полотен. Властивості трикотажу. 

Напрямки розвитку сучасного асортименту трикотажних виробів. 

Класифікація і групова характеристика трикотажних товарів: верхнього трикотажу 

для дорослих та дітей, спортивних трикотажних виробів та білизни, білизняних виробів 

для дорослих та дітей, панчішно-шкарпеткових виробів, рукавиць, головних уборів і 

шарфів. Розміри верхніх трикотажних виробів, білизни, панчішно-шкарпеткових виробів, 

рукавиць та головних уборів.  

 Маркування, пакування, умови транспортування і збереження трикотажних 

виробів. Догляд за трикотажними виробами. Вимоги до якості. 

Тема 5. Хутряні товари 

 Загальні відомості до пушно–хутряних та овчинно-шубних виробів. 

Характеристика пушно–хутряних напівфабрикатів зимових, весняних видів. Напрямки 

розвитку сучасного асортименту хутряних товарів. 

 Асортимент хутряних напівфабрикатів. Характеристика асортименту хутряних та 

овчинно-шубних виробів: хутряного одягу, комірів та хутряних комплектів головних 

уборів. 

 Овчинно-шубні товари, характеристика основних видів.  

 Маркування, пакування, збереження пушно–хутряних та овчинно-шубних виробів. 

Вимоги до якості. 

Тема 6. Взуттєві товари 

 Стислі відомості про шкіряну сировину, вироблення шкіри, дублення й обробку. 

Топографія шкір, використання топографічних ділянок при розкроюванні деталей взуття. 

 Деталі взуття для верхніх та нижніх частин (зовнішні, внутрішні, проміжні). Будова 

стопи людини.  

 Напрямки розвитку сучасного асортименту взуття. 

Класифікація асортименту шкіряного взуття. Асортимент шкіряного взуття за 

розміром і повнотою. Властивості шкіряного взуття. Спортивне взуття, класифікація, 

асортимент. Гумове взуття: класифікація, асортимент.  

 Співвідношення розмірів гумового та шкіряного взуття. 

 Валяне взуття: кваліфікаційні ознаки асортименту. Маркування, упакування, умови 

зберігання. Правила догляду за взуттям. Гарантійні терміни обміну. 

 



Тема 7. Парфумерно-косметичні товари 

 Місце парфумерії серед парфумерно-косметичних товарів у задоволенні попиту 

покупців. Класифікація асортименту парфумерних товарів за різними ознаками. Стисла 

характеристика сировини парфумерного виробництва: запашні натуральні речовини 

рослинного і тваринного походження та синтетичні, етиловий спирт, барвники, тощо. 

Вимоги до якості парфумерних товарів. Пакування, маркування, умови зберігання 

парфумерних товарів. Пакування, маркування, умови зберігання парфумерних товарів. 

Постачальники.  

 Косметичні товари, історія розвитку. Класифікація косметичних товарів. Групова 

характеристика лікувально-гігієнічних і декоративних косметичних товарів: засоби 

догляду за шкірою обличчя та рук, порожниною рота та зубами, за волоссям, 

використання для засобів гоління, декоративної косметики, тощо. Вимоги до якості 

косметичних товарів. Упаковка, маркування, косметики, анотації щодо вживання. Умови 

зберігання. Туалетне мило: класифікація, характеристика асортименту. Вимоги до якості, 

пакування та маркування. Терміни реалізації. 

Тема 8. Галантерейні товари. 

 Поняття галантерейних товарів. Напрямки розвитку сучасного асортименту 

галантерейних товарів. 

Класифікація галантерейних товарів.  

Текстильна галантерея, класифікація, характеристика асортименту стрічкоткацьких. 

Плетені вироби (тасьма, шнури) їх асортимент. Нитки, класифікація, асортимент, 

нумерація. Текстильна білизна, класифікація, асортимент, порядок визначення розмірів. 

Швейна галантерея (предмети туалету, парасольки, вироби з художнім розписом, 

класифікація, асортимент). Вимоги  до якості текстильної галантереї. 

Гардинно-тюлеві та мереживні вироби, характеристики мережива ручного та 

машинного виробництва. Маркування, пакування текстильної галантереї.  

Вироби з пластичних мас і дрібно виробних матеріалів стисла характеристика 

асортименту і якість виробів з пластмас. Маркування та пакування. 

Шкіряна галантерея. Класифікація, групова характеристика асортименту 

шкіргалантереї і дорожніх речей (портфелі, сумки, гаманці, рукавиці, ремені та ін.). 

Вимоги до якості шкіргалантереї і дорожніх речей.  

Металева галантерея: класифікація, групова характеристика металевої галантереї 

(речі для гоління і стрижки волосся, для туалету, для шиття та рукоділля, фурнітура для 

одягу, набори для куріння. 

Вимоги до якості виробів металевої галантереї. Електробритви, гарантійні строки 

користування, асортимент. Вимоги до якості.  

Ювелірна галантерея: характеристика асортименту і вимоги до якості. Маркування і 

пакування металевої галантереї.  

Щіткові вироби: класифікація, асортимент, вимоги до якості. Маркування. 

Дзеркала: класифікація, групова характеристика асортименту. Вимоги до якості. 

Маркування, пакування, умови збереження дзеркал. 

Тема 9. Посудогосподарчі товари. 

Загальне поняття про силікатні товари. Напрямки розвитку сучасного асортименту 

посудо-господарчих товарів. 

Види скла, їх відмінні ознаки, застосування. Класифікація асортименту скловиробів. 

Властивості скла. Групова характеристика асортименту столового, кухонного, 

господарчого посуду, художньо-декоративних виробів. Маркування, упакування 

скловиробів. 

Керамічні товари. Види кераміки, її складові властивості, ознаки розрізнення. 

Класифікація, асортимент кераміки. Групова характеристика фарфорових, фаянсових, 

майолікових, гончарних виробів. Маркування, упакування кераміки, зберігання, правила 



догляду. Металогосподарчі товари. Класифікація металогосподарчих товарів, 

характеристика металевого посуду за функціональними властивостями. 

Асортимент і якість ножово-ножичних виробів, столових приборів і приборів, що 

полегшують домашню працю. 

Характеристика асортименту кріпильних виробів та інструментів, приборів для вікон 

і дверей, замків та ін. залізних виробів за класифікаційними ознаками. 

Посудогосподарчі товари з пластичних мас. Поняття пластичних мас. Переваги і 

недоліки пластмас. 

Класифікація й асортимент господарчих товарів з пластмас у виробництві 

посудогосподарчих товарів. Маркування, упакування і зберігання виробів і пластмас, 

правила догляду. 

Товари побутової хімії, їх значення.  

Клеї, властивості, класифікація, асортимент. Упакування, маркування, зберігання. 

Терміни використання. 

Засоби для прання. Класифікація, асортимент переваги, вимоги до якості. 

Упакування, маркування, зберігання, гарантійні терміни користування. 

Засоби, що виводять плями, чистять і полірують предмети, їх види й властивості. 

Упаковка, маркування, зберігання. 

Засоби для боротьби з комахами, гризунами, добрива, хімічні речовини для захисту 

садів, групування й асортимент. Упакування, маркування, зберігання. 

Тема 10. Електропобутові товари 

Загальні відомості про електропобутові товари. Напрямки розвитку сучасного 

асортименту електропобутових товарів. Класифікація електропобутових товарів. 

Проводи, шнури електроустановчих вироби. Асортимент проводів установочних, 

арматурних, з’єднувальних, обмотувальних, монтажних. Маркування проводів.  

Шнури з’єднувальні, арматурні. Маркування. Вимоги до ізоляції проводів, шнурів. 

Асортимент електроустановчих виробів, патронів, вимикачів, перемикачів, 

штепсельних з’єднань, запобіжників, комбінованих електроустановчих виробів, 

маркування, вимоги до якості. 

Побутові джерела світла: лампи розжарювання, люмінесцентні, переваги і недоліки 

цих ламп. 

Термін дії. Класифікація асортименту люмінесцентних ламп. Маркування. 

Електроосвітлювальна арматура, класифікація, асортимент. Вимоги до якості.  

Електропобутові машини і прилади: класифікація за функціональним призначенням.  

Холодильники і морозильники. Асортимент компресійних та абсорбційних 

холодильників та морозильників. Термоелектричні холодильники, їх асортимент. 

Маркування, гарантійні терміни експлуатації. Вимоги до якості. 

Машини для обробки білизни: класифікація, асортимент пральних машин ПМ, ПМР, 

ПМП, ПМС, ПМН, ПМА. Маркування, технічні паспорти. Вимоги до якості. Пилососи: 

характеристика асортименту прямоточних і вихрових пилососів. Вимоги до якості. 

Машини для обробки продуктів: м’ясорубки, кавомолки, міксери, овочерізки, УКМ. 

Маркування, упакування, гарантійні терміни. Вимоги до якості.  

Машини для підтримки мікроклімату: вентилятори, кондиціонери, зволожувачі 

повітря, іонізатори та ін., характеристика асортименту, маркування, упакування, 

гарантійні терміни. 

Електронагрівальні прилади: класифікація, асортимент електроприладів для 

приготування їжі, прасування, опалення приміщень. Гарантійні терміни, маркування, 

пакування. Вимоги до якості. 

Тема 11. Культтовари 

Загальні відомості про культтовари. Напрямки розвитку сучасного асортименту 

культтоварів. 



Папір, картон та вироби з них: класифікація асортименту паперу і картону, 

характеристика виробів з паперу і картону (білові вироби, канцелярські вироби з паперу і 

картону, вироби санітарно-побутового призначення).  

Шкільно-письмові, канцелярські та офісні товари: класифікація і характеристика 

асортименту. Упакування, маркування. Вимоги до якості.  

Фото-, кінотовари: класифікація, характеристика конструктивних вузлів 

фотоапаратів, характеристика асортименту фотоапаратів аматорських, для професіоналів 

та соціального призначення. Правила експлуатації. Маркування фотооб’єктивів і 

фотоапаратів, пакування, умови зберігання, гарантійні терміни експлуатації. 

Асортимент та якість світлочутливих матеріалів. Характеристика асортименту 

негативних, позитивних, оборотних світлочутливих матеріалів, фотоплівок, фотопаперу. 

Упакування, маркування, умови зберігання. Терміни реалізації.   

Музичні товари: основи музичної грамоти: властивості звуку, принцип 

звукоутворення, властивості звуку та їх використання в музичних інструментах. 

Класифікація музичних інструментів за галузевим класифікатором (струнні, язичкові, 

духові, ударні, електромузичні інструменти). Вимоги до якості. Маркування.   

Іграшки та ялинкові прикраси. Соціальне призначення, їх роль і значення для 

фізичного та ідеологічного розвитку дітей. Класифікація за педагогічним призначенням. 

Характеристика асортименту. Вимоги до якості. 

Побутові радіоелектричні товари: комплектуючі вироби, радіоприймальна 

апаратура, телеприймальна апаратура, апаратура для запису та відтворення звуку та 

зображення, комбінована апаратура. 

Характеристика провідникових матеріалів. Класифікація комплектуючих виробів за 

різними ознаками. Характеристика асортименту та основних параметрів конденсаторів, 

резисторів, напівпровідникових виробів. 

Класифікація побутових радіоелектронних товарів. Класифікація, асортимент 

радіоприймальної апаратури. 

Телевізори: класифікація, асортимент, характеристика сучасних видів. Упакування, 

маркування, зберігання, транспортування. 

Годинники: класифікація, асортимент  побутових годинників за призначенням, 

принципом користування, джерелом енергії, місцем установлення. Вимоги до якості. 

Гарантійний термін дії. Маркування, пакування та зберігання годинників. Вимоги до 

якості. 

Тема 12. Спорттовари 

Класифікація товарів для спортивних ігор і туризму. Групова характеристика 

асортименту інвентарю для спортивних ігор, гімнастики, легкої атлетики, боротьби, 

боксу, фехтування, лижного, ковзанярського, водного спорту, туризму, альпінізму - за 

класифікаційними ознаками. 

Маркування, зберігання, упакування товарів для спорту і туризму. 

Товари для рибальства і мисливства: класифікація, групова характеристика 

асортименту вудлищ, волосіні, штучних приманок, спінінгових, проволочених котушок та 

інших товарів – за класифікаційним ознаками. 

Класифікація і груповий асортимент мисливських товарів (предмети екіпіровки 

мисливця, для спорядження собак, догляд за рушницею, допоміжні засоби тощо). 

Маркування, упакування, особливості зберігання мисливських товарів. 

Транспортні засоби: класифікація мотоциклів, моторолерів, мопедів, велосипедів. 

Характеристика мотовелосипедів, велосипедів дорожніх, для підлітків, спортивних, 

дитячих. Вимоги щодо якості. Маркування. 

Катери, моточовни, човни гребні, мотори до човнів. Класифікація й асортимент цих 

товарів. 

Упакування, особливості транспортування, зберігання. 

 



Тема 13. Будівельні матеріали 

Загальні поняття про будівельні матеріали. Напрямки розвитку сучасного 

асортименту будівельних товарів. 

Класифікація будівельних матеріалів (за матеріалами, видами, розмірами, 

походженням, призначенням, тощо). Асортимент мінеральних, в’яжучих речовин, 

листових скло- матеріалів, скляних блоків і профілей, матеріалів для стін і перегородок, 

покрівельних матеріалів, теплоізоляційних матеріалів, лицювальних і оздоблювальних 

матеріалів, матеріалів для підлоги, конструкційні профільні матеріали, тощо. Вимоги до 

якості. Способи використання.  

Санітарно-технічні вироби і установча арматура. Класифікація за призначенням. 

Характеристика асортименту виробів для ванних кімнат, для облаштування кухонь, 

виробів для облаштування туалетних кімнат, приладів для опалення приміщень. Вимоги 

до якості. Способи використання. Маркування, зберігання будівельних матеріалів та 

санітарно-технічних виробів. 

Тема 14. Меблеві та килимові товари 

Загальні дані про меблеві товари, вимоги до них. Напрямки розвитку сучасного 

асортименту меблів та килимових товарів. 

Класифікація меблів за матеріалами, призначенням. Типаж меблів. Характеристика 

асортименту столярних, гнутих, плетених меблів. Догляд за меблями при їх використанні. 

Маркування, упакування меблів, зберігання. Гарантійні терміни експлуатації. 

Килими: асортимент килимів машинного виготовлення, характерні особливості 

килимів: туркменських, закавказьких, виготовлення у різних районах Росії, тощо. Безворсі 

паласи України, Молдовії тощо. Маркування, упакування, транспортування та зберігання 

килимових виробів. Догляд за килимами під час користування ними та їх зберігання. 

 

 

ІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ З ПРЕДМЕТІВ, ЩО ВКЛЮЧЕНО У ПРОГРАМУ 

 
1. Предмет «Товарознавство продовольчих товарів» і його завдання. 

2. Поняття про класифікацію, асортимент. 

3. Кодування продовольчих товарів. 

4. Поняття про хімічний склад харчових продуктів.  

5. Основні органічні і неорганічні речовини, їх види, вміст у продуктах харчування, 

значення для організму людини. 

6. Харчова цінність, засвоєння та калорійність харчових продуктів, залежність харчової 

цінності від хімічного складу. 

7. Поняття про стандартизацію товарів, її значення, види та категорії стандартів, 

особливості будови різних стандартів.  

8. Якість. Показники якості продовольчих товарів. Методи оцінки якості. 

9. Класифікація та асортимент свіжих овочів.  

10. Класифікація та асортимент свіжих плодів.  

11. Класифікація та асортимент перероблених овочів та плодів.  

12. Класифікація та асортимент свіжих та перероблених грибів.  

13. Класифікація та асортимент крупів.  

14. Класифікація та асортимент борошно.  

15. Класифікація та асортимент макаронних виробів. 

16. Класифікація та асортимент харчових концентратів.  

17. Класифікація та асортимент цукру, меду, крохмалю.  

18. Класифікація та асортимент чаю, кави.  

19. Класифікація та асортимент прянощів, приправ.  



20. Класифікація та асортимент хліба.  

21. Класифікація та асортимент фруктово-ягідних кондитерських виробів. 

22. Класифікація та асортимент карамелі 

23. Класифікація та асортимент какао-порошку, шоколад.  

24. Класифікація та асортимент цукерок, ірису, драже.  

25. Класифікація та асортимент печива, пряників, вафель, тортів, тістечок, халви, східних 

солодощів.  

26. Класифікація та асортимент м’яса забійних тварин.  

27. Поняття про сортовий розруб туш, кулінарне призначення відрубів. 

28. Класифікація та асортимент битої домашньої птиці.  

29. Класифікація та асортимент м’ясних субпродуктів, напівфабрикатів, кулінарних 

виробів.  

30. Класифікація та асортимент ковбасних виробів.  

31. Класифікація та асортимент м’ясних копченостей.  

32. Класифікація та асортимент м’ясних консервів.  

33. Класифікація та асортимент молока, вершків.  

34. Класифікація та асортимент молочних консервів.  

35. Класифікація та асортимент морозива.  

36. Класифікація та асортимент кисломолочних продуктів.  

37. Класифікація та асортимент сирів.  

38. Класифікація та асортимент рослинної олії, маргарину, коров’ячого масла.  

39. Класифікація та асортимент тваринних топлених жирів.  

40. Класифікація та асортимент яєць курячих, яєчного порошку, меланжу.  

41. Класифікація та асортимент риби живої, охолодженої, мороженої. 

42. Класифікація та асортимент риби соленої, в’яленої, сушеної, копченої. 

43. Класифікація та асортимент нерибних морепродуктів.  

44. Класифікація та асортимент ікри рибної, рибних консервів і пресервів.  

45. Класифікація та асортимент пива.  

46. Класифікація та асортимент квасу, браги, медових напоїв.  

47. Класифікація та асортимент мінеральної води, соків, сиропів, екстрактів.  

48. Класифікація та асортимент безалкогольних газованих напоїв.  

49. Класифікація та характеристика асортименту пластмасових виробів. 

50. Класифікація та характеристика асортименту скляного посуду. 

51. Класифікація та характеристика асортименту керамічних товарів. 

52. Класифікація та характеристика асортименту металевого посуду. 

53. Класифікація та характеристика асортименту лакофарбових товарів. 

54. Класифікація та характеристика асортименту засобів для прання і миття. 

55. Класифікація та характеристика асортименту швейних виробів 

56. Класифікація та характеристика асортименту верхнього трикотажу. 

57. Класифікація та характеристика асортименту шкіряного взуття. 

58. Класифікація та характеристика асортименту гумового і полімерного взуття. 

59. Класифікація та характеристика асортименту іграшок. 

60. Класифікація та характеристика асортименту музичних товарів 

61. Класифікація та характеристика асортименту телевізорів. 

62. Класифікація та характеристика асортименту магнітофонів. 

63. Класифікація та характеристика асортименту шкільно письмових товарів. 

64. Класифікація та характеристика асортименту парфумерно – косметичних товарів. 

65. Класифікація та характеристика асортименту галантерейних товарів. 

66. Класифікація та характеристика асортименту побутових годинників. 

67. Класифікація та характеристика асортименту машин і приладь для обробки білизни. 

68. Класифікація та характеристика асортименту машин і приладь для зберігання 

харчових продуктів. 



69. Класифікація та характеристика асортименту машин і приладь для прибирань 

приміщень. 

70. Класифікація та характеристика асортименту ножових товарів і столових приборів. 

71. Класифікація та характеристика асортименту спортивних товарів. 

72. Класифікація та характеристика асортименту натуральних волокон. 

73. Класифікація та характеристика асортименту лляних і бавовняних тканин. 

74. Класифікація та характеристика асортименту шовкових і вовняних тканин. 

75. Класифікація та характеристика асортименту побутових годинників. 

76. Класифікація та характеристика асортименту ювелірних товарів. 

77. Класифікація та характеристика асортименту мисливських товарів.  

78. Класифікація та характеристика асортименту рибальських товарів. 

 

 

IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 

ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

  
1. Бірта Г.О. Товарознавство продовольчих товарів (спец. курс): навч. посіб.  

Київ. «Центр учбової літератури». 2017 . С. 424.  

2. Бровко О. Г. Товарознавство. Продовольчі товари: навчальний посібник. Київ. 

Кондор. 2010. С. 730.  

3. Завдання для перевірки знань студентів (кросворди) з дисципліни  

«Товарознавство продовольчих товарів» / Бевза С.С. – ВТЕК КНТЕУ. 2015  

4. Кириченко Л.С. Крохмаль, цукор, мед та кондитерські вироби: Підручник. Київ. 

КНТЕУ. 2006. С. 360.  

5. Колтунов В.А. Субтропічні та тропічні плоди: Підручник. . 2005. С. 163.  

6. Коробкіна З.В. Товарознавство смакових товарів: Підруч. Київ. КНТЕУ 2013. С 379.  

7. Орлова Н.Я. Продовольчі товари. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та продукти їхньої 

переробки: підручник: 3-тє вид.,допов. і переробл. Київ. КНТЕУ. 2013. С. 516.  

8. Орлова Н.Я. Товарознавство продовольчих товарів. Фрукти, ягоди, овочі, гриби та 

продукти їхньої переробки: підручник. Київ. КНТЕУ. 2002. С. 36с.  

9. Осика В.А. Товарознавство. Харчові продукти . Розділ Фрукти, ягоди, овочі, гриби та 

продукти їхньої переробки: О.К.Л. Київ: КНТЕ. 2013. С 100с.  

10.  Осокіна Н.М. Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва: Підручник. 

Умань. 2005. С. 614.  

11.  Павлюченко Ю.П. Методи визначення фальсифікації товарів: Навчальний посібник. 

Київ. 2010. С. 232.  

12.  Пономарьов П.Х. Товарознавство тропічних і субтропічних фруктів6 Навчальний 

посібник. Київ. Центр учбової літератури. 2006. С 184.  

13.  Рудавська А.Б., Сирохман І.В., Тищенко Є.В. Товарознавство молочних та яєчних 

продуктів. К. Київ нац. торг.-екон. ун-т. 2010. С. 380.  

14.  Салухіна Н.Г., Самійленко А.А., Ващенко В.В. Товарознавство продовольчих товарів: 

Підручник. Київ, 2008. С. 374.  

15.  Сирохман І.В. Асортимент і якість кондитерських виробів. Київ. Центр учбової 

літератури. 2009. С. 636.  

16. Сирохман І.В. Товарознавство м’яса і м’ясних товарів. 2-ге вид. перероб. та джоп. 

Підручник. Київ. Центр учбової літератури. 2009. С. 378.  

17.  Сирохман І.В., Задорожний Ф.М. Товарознавство продовольчих товарів: навч. посіб. 

Хапрків. Світ Книг. 2016. С. 710.  

18.  Сирохман І.В., Раситюк Т.М. Товарознавство смакових товарів: Підручник. Львів. 

2009. С. 344.  



19.  Стефаненко С.П., Бевза С.С. Товарознавство харчових продуктів. Вінниця. 2010. С. 

536.  

20.  Титаренко Л.Д.. Теоретичні основи товарознавства: Навчальний посібник. Центр 

навчальної літератури. 2003. С. 227.  

21. Тищенко Є.В. Харчові жири: Підручн. Для студ. вищ. навч. закл. -3-тє вид.,допов. і 

переробл. Київ. КНТЕУ. 2013. С. 268. 

 

Інтернет-ресурси 
1. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів від 20.09.2015. – режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/771/97-

%D0%B2%D1%80  

2. Продукти харчування. Зроблено в Україні. – режим доступу: https://madeinua.org/ 3. 

Виробники продуктів харчування. – режим доступу: https://madeinua.org/.../produkti-

harchuvannya.  

 

ТОВАРОЗНАВСТВО НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

 
1. Байдакова Л.І.Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби. 

Підручник.:-К.: Вища школа, 2007. 

2. Беднарчук М.С. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі підручник. : Магнолія, 

2009 

3. Войнаш Л.Г., Дудла 1.0., Козьмич Д.І. та iн. Товарознавство непродовольчих товарів. - 

Ч. 1. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2004. 

4. Войнаш Л.Г., Байдакова Л.І., М.М. Діаніч та iн. Товарознавство непродовольчих 

товарів. - Ч. 1. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2004. 

5. Галик І.С., Семак Б.Д. Товарознавство непродовольчих товарів. Товарознавство 

трикотажних товарів. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2001 

6. Галик І.С., Товарознавство трикотажних товарів: підручник  для студентів 

товарознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів. / Галик І.С., Семак Б.Д. – 

Львів: «Магнолія 2006”, 2011 

7. Игумнов М.А. Сохранение срезанных цветов. – Москва: Агропроиздат, 1990. 

8. Зрезарцев М.П.Товарознавство непродовольчих товарів.: Навчальний посібник 

К.:ЦУЛ, 2009. 

9. Кушнір М.К., Тихонова Н.П. Товарознавство непродовольчих товарів.  Частина ІІІ. 

Товарознавство взуттєвих товарів. Підручник  для студентів товарознавчих 

спеціальностей вищих навчальних закладів.– К.: НМЦ ”Укоопосвіта ”, 2001. 

10. Моисеенко В.Ф. Основы научных исследований в цветоводстве. – Москва: 

Агропромиздат, 1992. 

11. Пугачевський Г.Ф., Семак Б. Д.. Товарознавство непродовольчих товарів.  Частина 1. 

Текстильне товарознавство: Підручник для студентів товарознавчих спеціальностей 

вищих закладів освіти - К : НМЦ  „Укоопосвіта”, 1999. 

12. Полікарпов І.С Товарознавство. Непродовольчі товари: нагрівні прилади.підручник.:. 

Магнолія, 2009. 

13. Полікарпов І. С., Шийко І.І. Товарознавство електропобутових машин: Посібник – К.: 

Центр навчальної літератури, 2006.   

14. Полікарпов І. С.,  Пелик Л.В. Товарознавство. Непродовольчі товари: Килими та 

килимові вироби. Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006”, 2011 

15. Полікарпов І. С., Шийко І.І., Ніколайчук Л.Г. Товарознавство. Непродовольчі товари: 

електропобутові товари: Посібник – Львів: «Магнолія 2006”, 2010 

16. Полікарпов І. С., Семак Б. Д., Терешкевич Н.А., Галик І.С., Бендарчук М.С., Пелик 

Л.В.  Товарознавство. Непродовольчі товари: одягово – взуттєві вироби. Навчально-

наочний посібник – Львів: «Магнолія 2006”, 2009 



17. Полікарпов І. С., Лукашов В.С., Шийко І.І., Галик І.С., Кирильчук Р.В., Уська А.М., 

Сафронова О.В. Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та 

культурно-побутового призначення: Навчально-наочний посібник – Львів: «Магнолія 

2006”, 2011. 

Допоміжна 
18. Опорний конспект лекцій. Товарознавство непродовольчих товарів. - Ч. 1. -К.: НМЦ 

"Укоопосвіта", 2001. 

19. Опорний конспект лекцій. Товарознавство непродовольчих товарів. - Ч. 2. - 1С: НМЦ 

"Укоопосвіта", 2002. 

20. Опорний конспект лекцій. Товарознавство непродовольчих товарів. - Ч. 3. - К.: НМЦ 

"Укоопосвіта", 2002. 

21. Опорний конспект лекцій. Товарознавство непродовольчих товарів. - Ч. 4. - К.: НМЦ 

"Укоопосвіта", 2005. 

22. Опорний конспект лекцій. Товарознавство непродовольчих товарів. - Ч. 5. - К.: НМЦ 

"Укоопосвіта", 2005. 

23. Опорний конспект лекцій. Товарознавство квітів - Ч. 5. - К.: Видавничий центр 

КНТЕУ, 2002. 

24. Діюча нормативна документація на непродовольчі товари  

 

 



Критерії 

 
оцінювання знань вступників на фаховому вступному випробуванні при вступні на 

навчання для  здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 

на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 

Тести розраховані на засвоєння основних теоретичних питань курсу, орієнтовані на 

буквальне чи реконструктивне відтворення матеріалу, логічного мислення, аналізу 

матеріалу.  

Правильне завдання оцінюється 10-ма балами. 

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо: 

а) позначена неправильна відповідь; 

б)  позначено   два  або  більше  варіантів  відповіді,   навіть  якщо   серед  них 

позначена й правильна відповідь; 

в) правильна відповідь не позначена взагалі. 

Максимальна кількість балів – 200 

 

Зразок варіанту вступного випробування 

 
Луцький кооперативний фаховий коледж  

Львівського торговельно-економічного університету  

 

Тестові завдання для вступних випробувань професії 5220 Продавець продовольчих 

товарів, 5220 Продавець непродовольчих товарів для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня фаховий молодший бакалавр спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність  

 

Варіант 1 

 

1. Які хімічні речовини належать до неорганічних? 

1. Вода і мінеральні речовини. 

2. Вода, білки і вуглеводи. 

3. Вода і жири. 

4. Ферменти. 

2. Яке значення мають овочі в харчуванні людини? 

1. Вони посилюють виділення шлункового соку і поліпшують процесу травлення, 

підтримують кислотно-лужну рівновагу та рідинний обмін і є основним 

джерелом вітамінів та мінеральних речовин. 

2. Вони містять вуглеводи та ефірні олії. 

3. Вони містять бактерицидні речовини – фітонциди, що знищують хвороботворні 

мікроорганізми. 

4. Мають лікувально-профілактичну цінність. 

3. Які зернові культури  належать до злакових? 

1. Гречка, овес і просо. 

2. Сочевиця, горох і квасоля. 

3. Пшениця, жито, ячмінь, овес, просо і рис. 

4. Кукурудза, овес. 

4. Яких видів виготовляють тваринні топлені жири? 

 1. Свинячий, баранячий і кістковий. 

 2. Воловий, свинячий, баранячий, кістковий, збірний, гусячий, курячий і качиний. 



 3. Збірний і кінський. 

 4. Збірний і кістковий. 

5. Як поділяють велику рогату худобу залежно від віку і статі? 

 1. На телят, молодняк і бугаїв. 

2. На дорослу худобу, корів-первісток у віці до 3 років, молодняк – від 3 місяців до 

3 років і телят. 

 3. На корів, волів, бугаїв і телиць. 

 4. На дорослу худобу і телят. 

6. За якими ознаками визначають хімічну і біологічну цінність риби? 

1. За хімічним складом м’яса, що залежить від виду риби її віку, статі, 

фізіологічного стану і місця вилову. 

 2. За видом риби та її віком. 

 3. За фізіологічними станом і місцем вилову. 

 4. За видом риби і фізіологічним станом. 

7. Яке значення цукру в харчуванні людини? 

 1. Він повністю засвоюється людським організмом і зміцнює нервову систему. 

2. Він є джерелом енергії, цінним смаковим продуктом і концентратом та 

необхідний для нормального функціонування печінки і мозку, живлення м’язів, 

особливо серцевих. 

 3. Він нормалізує функціонування печінки і серця. 

 4. Він нормалізує функціонування мозку. 

8. Яке значення має чай у харчуванні людини? 

1. Він містить дубильні речовини, що надають приємного смаку і характерного 

забарвлення. 

2. Він добре втамовує спрагу, містить кофеїн, який впливає на центральну нервову 

систему, м’язові і серцеві судини тканини, дубильні речовини, білки, вуглеводи, органічні 

кислоти, ферменти і вітаміни. 

3. Він містить  ефірні масла, що зумовлюють аромат чаю. 

4. Чай містить алкалоїди та пектинові  речовини. 

9. Якими чинниками визначаються споживні властивості коров’ячого молока? 

1. Хімічним складом, засвоюваністю, енергетичною цінністю, органолептичними 

показниками і використанням. 

2. Хімічним складом і використанням. 

3. Органолептичними показниками. 

4. Вмістом білків. 

10. З яких частин складається яйце? 

1. Із білка внутрішнього, середнього, щільного і зовнішнього рідкого. 

2. Із білка, жовтка і шкаралупи з підшкаралупною оболонкою. 

3. Із жовтка вкритого тонкою оболонкою і зародка. 

4. З жовтка і шкаралупи. 

11. Які позитивні властивості пластмас? 

1. Низька теплопровідність, низька теплостійкість, схильність до старіння. 

2. Хімічна стійкість, підвищена електризованість. 

3. Висока прозорість, легкість, зносостійкість, міцність, хімічна стійкість, низька 

теплопровідність 

4. Хімічна стійкість, підвищена електризованість, схильність до старіння, висока 

прозорість, легкість, міцність. 

12. Які з названих виробів належать до спортивного інвентарю для важкої 

атлетики? 

1. Еспандери, гирі, гантелі, штанги. 

2. Гранати, диски, еспандери. 

3. М’ячі, булави, перекладина. 



4. Рапіри, штанги, еспандери, гирі. 

13. Які види фарфорових виробів належать до столового посуду? 

1. Блюдця, чашки, кавники, чайники. 

2. Тарілки, салатники, оселедниці, тарелі, вази для бульйону. 

3. Вази, банки для сипучих продуктів, піали, молочники. 

4. Тарілки, оселедниці, вази, піали, молочники. 

14. Які вироби належать до провідникових? 

1. Проводи та шнури. 

2. Патрони, вилки, вимикачі. 

3. Вимикачі та дзвінки. 

4. Шнури, вилки, патрони. 

15. Як визначають розмір валяного взуття? 

1. За довжиною ступні ноги в міліметрах. 

2. За довжиною підошви взуття в міліметрах. 

3. За довжиною внутрішнього сліду в сантиметрах. 

4. За довжиною сліду в міліметрах. 

16. Чим відрізняється папір від картону? 

1. Способом виробництва. 

2. Масою. 

3. Видом сировини. 

4. Складом. 

17. Які існують види будівельного скла? 

1. Віконне, загартоване, візерункове, вітринне. 

2. Одинарне, подвійне, потрійне. 

3. Звичайне, віконне, одинарне, подвійне. 

4. Будівельне, склоблоки, склопакети. 

18. Як клеї поділяють за природою клеючої речовини? 

1. На штучні та синтетичні. 

2. На мінеральні та синтетичні. 

3. На природні і мінеральні. 

4. На тваринні і рослинні. 

19. Яка бавовняна тканина має начісний односторонній ворс? 

1. Байка. 

2. Фланель. 

3. Сатин. 

4. Бумазея. 

20. Які трикотажні вироби належать до головних уборів? 

1. Хустки, палантини, шапочки. 

2. Палантини, берети, хустки, гарнітури. 

3. Шапочки, берети, гарнітури, шарфи. 

4. Хустки, шапочки, палантини. 

 

 

Зразок відповіді 
Варіант 1 
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