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Пояснювальна записка
Освітньо-професійною програмою підготовки спеціаліста зі
спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
спеціалізації «Товарознавство та експертиза в митній справі»
передбачається фахове вступне випробування з випускниками освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму підготовки 6.030510
«Товарознавство і торговельне підприємництво» при вступі на навчання
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст.
Перелік питань для проведення усного екзамену базується на
навчальному матеріалі фундаментальних та спеціальних дисциплін.
Мета фахових вступних випробувань. Вступ на навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» полягає у визначенні
рівня підготовленості вступників, які бажають навчатись у
Полтавському університеті економіки і торгівлі за спеціальністю
«Товарознавство та експертиза в митній справі»
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для
успішного засвоєння освітньо-професійної програми «Спеціаліста»
абітурієнти повинні мати базову вищу освіту та 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
«Бакалавра»
з
напряму
«Товарознавство
та
торговельне
підприємництво» за програмою професійної підготовки «Товарознавство
та експертиза в митній справі» та одночасно відбиває вимоги до
студентів рівня підготовки «Спеціаліста», визначених у галузевих
стандартах вищої освіти даних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
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
1. Молоко, правила визначення якості, умови зберігання питного
молока.
2. Товарознавча характеристика безалкогольних напоїв, правила
визначення якості, вади та умови зберігання фруктових соків.
3. Товарознавча характеристика продуктів переробки фруктів,
показники якості.
4. Товарознавча характеристика та споживні властивості пива.
5. Товарознавча характеристика хліба та хлібобулочних виробів,
правила визначення їх якості.
6. Товарознавча характеристика, визначення якості та умови
зберігання карамелі та цукерок.
7. Товарознавча характеристика чаю, показники якості та умови
зберігання.
8. Товарознавча характеристика кави, показники якості та умови
зберігання.
9. Товарознавча характеристика, показники якості та умови
зберігання сичужних сирів.
10. Товарознавча характеристика, показники якості, вади та умови
зберігання цукру.
11. Товарознавча характеристика, показники якості, вади та умови
зберігання вершкового масла.
12. Товарознавча характеристика, показники якості, вади та умови
зберігання мороженої риби.
13. Характеристика свіжих овочів (картоплі, капусти). Показники
якості, хвороби і дефекти, умови зберігання.
14. Джерела та шляхи надходження радіонуклідів в організм
людини.
15. Джерела надходження пестицидів у харчові продукти.
16. Біологічна дія нітратів і нітритів на організм людини.
17. Загальна характеристика і класифікація харчових добавок.
18. Поліпшувачі органолептичних властивостей.
19. Характеристика технологічних добавок.
20. Гігієнічні принципи використання харчових добавок.
21. Загальні вимоги до технічних засобів митного контролю.
22. Металодетектори, принцип дії, конструктивні особливості,
звстосування.
23. Рентгенівські апарати, принцип дії, групування та застосування
в митному контролі.
24. Характеристика пошукових засобів митного контролю.
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25. Характеристика електронних детекторів матеріалів.
26. Класифікація методів митного контролю.
27. Характеристика руйнівних методів контролю.
28. Характеристика неруйнівних методів контролю: фізичних,
органолептичних.
29. Спеціальні засоби митного контролю, їх призначення,
використання.
30. Характеристика елементів захисту грошових знаків, можливість
їх виявлення.
31. Сутність товарної номенклатури, класифікації та кодування
товарів.
32. Поняття
та
структура
Товарної
номенклатури
зовнішньоекономічної діяльності країн СНД.
33. Основні класифікаційні ознаки, що використовуються під час
класифікації товарів за УКТ ЗЕД.
34. Характеристика рівнів класифікації УКТ ЗЕД.
35. Основні правила інтерпретації УКТ ЗЕД: мета створення та
призначення.
36. Здійснити ідентифікацію зразка, що запропонований Структура
зовнішньоторговельної
політики
держави.
Інструменти
зовнішньоторговельної
політики:
ліцензування,
квотування,
субсидіювання, митні платежі.
37. Структура зовнішньоторговельної політики держави. Форми
зовнішньоторговельної політики держави: протекціонізм, політика
вільної торгівлі, уніфікація ЗЕД.
38. Структура та організація діяльності органів Державної
фіскальної служби України.
39. Митна брокерська діяльність. Митний брокер. Вимоги до
провадження посередницької діяльності митних брокерів.
40. Процедура декларування. Форми декларування.
41. Процедура декларування. Місце декларування. Строки
декларування.
42. Державна митна справа. Принципи здійснення державної
митної справи.
43. Країна походження товару та критерії достатньої переробки
товару.
44. Документи про походження товару. Підтвердження країни
походження товару.
45. Ведення
Української
класифікації
товарів
зовнішньоекономічної діяльності, її структура та класифікація товарів
46. Організація та здійснення митного контролю. Форми митного
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контролю та їх характеристика.
47. Митні експертизи. Взяття проб (зразків) товарів. Операції із
взятими пробами (зразками) товарів.
48. Митна вартість товарів. Цілі використання відомостей про
митну вартість товарів.
49. Контроль правильності визначення митної вартості товарів та її
коригування.
50. Механізм нарахування непрямих податків при здійсненні
імпортних операції.
51. Особливості пропуску та оподаткування товарів, що
переміщуються (пересилаються) через митний кордон України
громадянами.
52. Митне оформлення. Виконання митних формальностей при
здійсненні митного оформлення. Місце і час здійснення митного
оформлення.
53. Мито та його види. Об’єкти оподаткування митом. Ставки
мита. Платники мита.
54. Тарифні пільги (тарифні преференції). Звільнення від
оподаткування митом (податкові пільги)
55. Декларування товарів шляхом подання органу Державної
фіскальної служби України декларації. Прийняття митної декларації.
56. Помилки у митній декларації. Зміна, відкликання та визнання
митної декларації недійсною.
57. Вимоги до заповнення митної декларації на бланку єдиного
адміністративного документу.
58. Оформлення митної декларації на бланку єдиного
адміністративного документа з використанням форми МД-2.
59. Оформлення митної декларації на бланку єдиного
адміністративного документа з використанням доповнення форми МД-6.
60. Оформлення митної декларації на бланку єдиного
адміністративного документа з використанням додаткових аркушів
форми МД-3 або специфікації форми МД-8.
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Критерії оцінювання
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 100-бальною
шкалою. При цьому використовуються такі критерії:

90-100 (відмінно)

82-89 (дуже добре)

74-81 (добре)
64-73 (задовільнонепогано)
60-63 (задовільно
достатньо)
0-59 (незадовільно)

абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь
на поставлене питання, продемонстрував
глибокі знання понятійного апарату і
літературних джерел, уміння аргументувати
власне ставлення до відповідних категорій,
залежностей, явищ.
абітурієнт у цілому відповів на поставлене
запитання,
але
не
зміг
переконливо
аргументувати власну відповідь, помилився у
використанні понятійного апарату, припустив
несуттєву помилку у відповіді.
абітурієнт отримує за правильну відповідь з
двома-трьома суттєвими помилками.
абітурієнт дав неповну відповідь на запитання,
ухилився від аргументації, показав задовільні
знання літературних джерел.
абітурієнт має неповне знання програмного
матеріалу, але отримані знання відповідають
мінімальним критеріям оцінювання.
абітурієнт дав неправильну відповідь, показав
незадовільні знання понятійного апарату і
спеціальної
літератури,
ухилився
від
аргументації чи взагалі не відповів.

Екзаменаційний білет містить 2 теоретичних питання та 1
практичне завдання.
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