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Пояснювальна записка
Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі»
передбачається вступне фахове випробування з абітурієнтами,
випускниками технікумів, коледжів, вищих професійно-технічних
училищ при вступі на навчання за ступенем бакалавра.
Перелік питань для проведення іспиту базується на навчальному
матеріалі фундаментальних та спеціальних дисциплін.
Мета фахових вступних випробувань. Вступ на навчання за
ступенем бакалавра полягає у визначенні рівня підготовленості
вступників, які бажають навчатись у Полтавському університеті
економіки і торгівлі за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність» спеціалізації «Товарознавство та експертиза в
митній справі».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для
успішного засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра
абітурієнти повинні мати здібності до володіння знаннями, уміннями і
навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та
технічних наук.
Характеристика змісту програми. Програма фахових вступних
випробувань спирається на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки
молодшого спеціаліста зі спеціальності та одночасно відбиває вимоги до
студентів освітньо-професійної програми бакалавра визначених у
галузевих стандартах вищої освіти.
Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається
Положенням про приймальну комісію ПУЕТ та Положенням про
предметні екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення
вступних випробувань.
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Перелік питань, що виносяться на вступне випробування
Товарознавство харчових продуктів
1. Показники асортименту товарів: структура, повнота, широта,
новизна, взаємозамінність, стабільність.
2. Споживні
властивості
харчових
продуктів.
Загальна
характеристика.
3. Класифікація та асортимент круп, показники їх якості та
дефекти.
4. Класифікація і характеристика асортименту борошна.
Показники якості та дефекти.
5. Класифікація та асортимент макаронних виробів. Показники
якості та дефекти.
6. Хлібобулочні вироби: класифікація, асортимент, зберігання.
7. Плоди насіннячкові та кісточкові, їх сорти та зберігання.
8. Горіхоплідні: види, харчова цінність, зберігання.
9. Цитрусові плоди: види, харчова цінність, зберігання.
10. Овочі, їх види, зберігання.
11. Консерви овочеві та фруктові, їх харчова цінність,
зберігання.
12. Крохмаль і цукор: харчова цінність, зберігання.
13. Класифікація і характеристика основних видів меду.
14. Цукерки: класифікація, зберігання.
15. Борошняні кондитерські вироби: класифікація, асортимент.
16. Класифікація виноградних вин.
17. Чай, кава: класифікація, пакування, зберігання.
18. Олії: асортимент, харчова цінність, пакування і зберігання.
19. Молоко: класифікація, асортимент, зберігання.
20. Кисломолочні
продукти:
класифікація,
асортимент,
зберігання.
21. Вершкове масло: класифікація, асортимент, споживні
властивості, зберігання.
22. Тверді сичужні сири: споживні властивості, класифікація,
асортимент, зберігання.
23. М’ясо забійних тварин: класифікація, якість, зберігання.
24. Варені ковбаси: асортимент, споживні властивості.
25. Напівкопчені
та
копчені
ковбаси.
Товарознавча
характеристика видів.
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26. М’ясні консерви: класифікація, асортимент, маркування та
зберігання.
27. Яйця: якість, зберігання.
28. Жива товарна риба: асортимент, споживні властивості,
зберігання.
29. Солоні та копчені рибні товари: класифікація, асортимент,
зберігання.
30. Рибні консерви: споживні властивості, класифікація,
асортимент.
Товарознавство непродовольчих товарів
1. Дати товарознавчу характеристику запропонованого зразка за
визначальними ознаками.
Комерційна діяльність, організація торгівлі
1. Види суб’єктів комерційної діяльності у роздрібній торгівлі, їх
характеристика і функції.
2. Види суб’єктів комерційної діяльності в оптовій торгівлі, їх
характеристика і функції.
3. Характерні ознаки роздрібних торговельних підприємств.
4. Значення
вибору
місця
розташування
роздрібного
підприємства.
5. Вплив реклами на активізацію продажу товарів.
6. Класифікація форм і методів продажу товарів.
7. Особливості послуг: невідчутність, невіддільність від джерела,
непостійність, недовговічність.
8. Послуги, які надаються покупцям у магазинах.
9. Позамагазинні форми продажу товарів.
10. Особливості
організації
роботи
продовольчих
і
непродовольчих ринків.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основи митної справи
Законодавство України з питань державної митної справи.
Державна митна політика.
Митні інтереси та митна безпека.
Митна територія України та митний кордон України
Державна митна справа.
Принципи здійснення державної митної справи.
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7. Основні завдання органів Державної фіскальної служби
України.
8. Митні режими: види та коротка характеристика.
9. Загальні принципи здійснення митного контролю.
10. Подання документів та відомостей, необхідних для митного
контролю.
11. Форми митного контролю.
12. Особистий огляд як виняткова форма митного контролю.
13. Зони митного контролю.
14. Місце і час здійснення митного оформлення.
15. Початок та завершення митного оформлення.
16. Процедура декларування.
17. Митна брокерська діяльність. Митний брокер.
18. Обов’язки, права та відповідальність декларанта та
уповноваженої ним особи.
19. Засоби та способи переміщення товарів.
20. Мито та його види.
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Критерії оцінювання знань
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 5-бальною шкалою. При
цьому використовуються такі критерії:

5 балів («відмінно»)

4 бали («добре»)

3 бали («задовільно»)

2 бали («незадовільно»)

абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь на
поставлене питання, продемонстрував глибокі
знання понятійного апарату і літературних джерел,
уміння
аргументувати
своє
ставлення
до
відповідних категорій, залежностей, явищ.
абітурієнт загалом відповів на поставлене
запитання,
але
не
спромігся
переконливо
аргументувати свою відповідь, помилився у
використанні понятійного апарату, припустив
несуттєву помилку і відповіді.
абітурієнт дав неповну відповідь на запитання,
ухилився від аргументації, показав задовільні знання
літературних джерел.
абітурієнт дав неправильну відповідь, показав
незадовільні знання понятійного апарату і
спеціальної літератури, ухилився від аргументації
або взагалі не відповів.

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних питання та 1 практичне
завдання.
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