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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Метою фахових вступних випробувань для вступу на навчання за 

освітнім ступенем магістра є визначення рівня підготовки вступників, які 

бажають навчатись у ДонНУЕТ за спеціальністю 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», спеціалізацією «Товарознавство та експертиза 

у митній справі» . 

Для успішного засвоєння освітньої програми магістра, вступники повинні 

мати базову вищу освіту здобуту за даною, спорідненою або іншою 

спеціальністю; здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в 

галузі гуманітарних дисциплін, дисциплін циклу природничо-наукової, 

загальноекономічної та практичної підготовки. 

Програма з фахового вступного випробування базується на освітньо-

кваліфікаційній програмі підготовки бакалавра з товарознавства і 

торговельного підприємництва та одночасно визначає вимоги до студентів, які 

продовжують навчання за освітнім ступенем магістра. Програма з фахового 

вступного випробування має міжпредметний синтетичний характер, що 

досягається побудовою за окремими розділами, в яких об'єднуються знання з 

кількох дисциплін. 

Формою фаховового вступного випробування зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації 

«Товарознавство та експертиза у митній справі» є тестові завдання, що 

складаються у письмовій формі. Програма фахового вступного випробування 

побудована на основі фахових навчальних дисциплін, що входять до програми 

підготовки студентів освітнього ступеня бакалавра і забезпечують основу 

теоретичної та практичної підготовки до виконання кваліфікаційних обов'язків 

фахівця в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

До програми фахового вступного випробування включено всі теми та 

основні питання, які вступник повинен опрацювати для успішного його 

складання. 
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2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

Розділ 1. Товарознавство (Теоретичні основи товарознавства)» 

1.1. Об’єкт і предмет  товарознавства. Завдання товарознавства. 

1.2. Потреби та вимоги споживачів товарів. 

1.3. Хімічні, фізичні, фізико-хімічні, біологічні властивості товарів та їх 

показники. 

1.4. Споживні, соціальні, функціональні властивості товарів та їх показники. 

1.5. Ергономічні властивості товарів: антропометричні, фізіологічні, 

психофізіологічні, психологічні, гігієнічність товарів. 

1.6. Властивості безпеки товарів: хімічна, біологічна, електрична, пожежна 

безпечність товарів.  

1.7. Надійність товарів: безвідмовність, довговічність, збережуваність, 

ремонтопридатність.  

1.8. Естетичні властивості товарів: стиль, відповідність моді, тектонічність, 

цілісність композиції. 

1.9. Методи та ознаки класифікації товарів. Кодування товарів. Асортимент 

товарів і його структура. 

1.10. Тлумачення поняття «якість». Вимоги, що висуваються до якості товарів 

та фактори її формування. Показники якості товарів та їх класифікація. 

1.11. Фактори зберігання якості товарів. Оцінювання та контроль якості 

товарів. 

1.12. Принципи управління якістю товарів. Системи управління якістю товарів 

та їх види. 

 

Розділ 2. Товарознавство (Непродовольчі товари). 

2.1. Товари із пластичних мас: поняття, класифікація, загальні властивості та 

склад пластичних мас; методи їх ідентифікації. Вимоги до якості, 

маркування, пакування та умов зберігання товарів із пластмас.  

2.2.  Товари побутової хімії: поняття, класифікація, загальні властивості та 

склад клеїв, лакофарбових матеріалів, мийних засобів, засобів для 

чищення, плямовивідних засобів, мінеральних добрив, хімічних засобів 

для догляду за автомобілем; методи їх ідентифікації. Вимоги до якості, 

маркування, пакування та умов зберігання товарів побутової хімії. 

2.3. Товари із скла та кераміки: поняття, класифікація, загальні властивості та 

склад; методи їх ідентифікації. Вимоги до якості, маркування, пакування 

та умов зберігання скла, скляних та керамічних виробів.  

2.4. Меблеві товари: способи виробництва, класифікація і групова 

характеристика асортименту. Вимоги до якості, маркування, пакування та 

умов зберігання меблевих виробів. 

2.5. Текстильні товари: поняття, класифікація і характеристика властивостей 

текстильних природних, штучних та синтетичних волокон; методи їх 

ідентифікації текстильних волокон. Класифікація, асортимент та 

властивості текстильних ниток, тканин; номенклатура показників та 

методи контролю їх якості. 
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2.6. Швейні і трикотажні товари: класифікація, асортимент, властивості та 

технологічний процес виробництва одягу. Вимоги до якості, маркування, 

пакування та умов зберігання швейних і трикотажних виробів. 

2.7. Взуттєві товари: класифікація, загальна характеристика, властивості 

взуття з натуральної шкіри, текстилю, гуми, штучних та синтетичних 

Вимоги до якості, маркування, пакування та догляду за взуттям. 

2.8. Хутряні товари: поняття, класифікація, властивості хутряної сировини, 

напівфабрикатів і хутра; методи їх ідентифікації. Вимоги до якості, 

маркування, пакування та догляду за виробами з хутра. 

2.9. Транспортні засоби: класифікація, загальні властивості автомобілів та 

мототехніки; методи їх ідентифікації. Вимоги до якості, маркування та 

умов догляду за транспортними засобами. 

2.10. Товари культурного призначення: загальні принципи виробництва, 

структура, класифікація, споживні властивості, вимоги до якості 

побутової радіоелектронної апаратури, фототоварів, музичних товарів, 

спортивних та туристичних товарів, мисливських та рибальських товарів, 

шкільно-письмових та канцелярських товарів іграшок, ялинкових 

прикрас, книжних та ілюстративних видань; методи дослідження 

головних показників якості. 

 

Розділ 3. Товарознавство (Харчові продукти). 

3.1. Зерноборошняні і хлібобулочні продукти: загальна характеристика, харчова 

цінність, класифікація, асортимент, вимоги до якості, дефекти, хвороби, 

транспортування, збереження. 

3.2. Плоди, овочі, гриби: загальна характеристика, харчова цінність, 

класифікація, характеристика основних помологічних чи 

ампелографічних сортів, вимоги до якості, хворобі й ушкодження, 

товарна обробка, транспортування і збереження. 

3.3. Крохмаль, цукор, мед і кондитерські товари: загальна характеристика, 

харчова цінність, класифікація, асортимент, вимоги до якості, дефекти, 

хвороби, транспортування, збереження.  

3.4. Смакові товари: загальна характеристика, харчова цінність, класифікація, 

асортимент, вимоги до якості, упакування, маркування, транспортування, 

збереження. 

3.5. Харчові жири та олії: склад, фізико-хімічні властивості, харчова цінність, 

технологія виробництва, класифікація, асортимент, вимоги до якості, 

дефекти, упакування, маркування, транспортування, умови і терміни 

збереження. Сучасні представлення про процес окислювання жирів. 

3.6. Молоко і молочні продукти: хімічний склад і харчова цінність, 

класифікація, асортимент, вимоги до якості, упакування, маркування, 

транспортування, умови і терміни збереження. 

3.7. Яйця: будова і хімічний склад, харчова цінність, класифікація, вимоги до 

якості, умови і терміни збереження, транспортування. Морожені і сухі 

яєчні продукти.  
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3.8. М'ясо: класифікація по виду, статі, віку, вгодованості і термічному стану, 

морфологічний і хімічний склад, маркування, показники свіжості і 

вгодованості туш. М’ясні копченості, ковбасні вироби, м'ясні консерви, 

м'ясні напівфабрикати і кулінарні вироби: хімічний склад і харчова 

цінність, класифікація, асортимент, вимоги до якості, можливі пороки, 

упакування, маркірування, транспортування, умови і терміни збереження. 

3.9. Риба: основи морфології, класифікація, хімічний склад і харчова цінність. 

Рибні продукти: солоні, в’ялені, копчені і сушені; рибні консерви і 

пресерви. Ікра риб.  

3.10. Харчові концентрати: сировина, основи виробництва, класифікація й 

асортимент, показники якості, правила і терміни збереження. 

 

Розділ 4. Основи експертизи товарів в митній справі. 

4.1. Мета, завдання, засоби та нормативна база проведення експертизи товарів в 

митній справі.  

4.2. Характеристика об’єктів, суб’єктів та методів експертизи товарів в митній 

справі. 

4.3. Класифікація та види експертиз товарів, що здійснюються в митних цілях, 

їх характеристика. 

4.4. Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Міндоходів: 

його структура, завдання та функції. 
4.5. Організація та процедура проведення експертизи товарів, що 

переміщуються через митний кордон України.  

4.6. Документальне оформлення результатів експертизи товарів в митній справі.  
 

Розділ 5. Основи митної справи. 

5. 1. Митна політика і митна справа та їх роль у захисті державного суверенітету 

України; понятійний апарат митної справи. 

5.2. Організаційна структура митної системи України. Функції та завдання 

митних органів України. 
5.3. Митний контроль: поняття, основні функції, види та форми організації та 

здійснення. 

5.4. Митне оформлення та декларування: мета, умови та порядок проведення; 

види документів, що використовуються при митному оформленні та 

декларуванні.  

5.5. Митний контроль та митне оформлення товарів та інших предметів, що 

переміщуються через митний кордон України громадянами. 

5.6. Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України 

різними видами транспорту, у міжнародних поштових та експрес-

відправленнях. 

5.7. Перевезення, зберігання та розпорядження товарами та іншими предметами, 

що перебувають під митним контролем.  

5.8. Митно-тарифне та нетарифне регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності.  
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5.9. Порушення митних правил та контрабанда; відповідальність за порушення 

митних правил та контрабанду. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахове випробування містить 30 тестових завдань закритого типу що 

стосуються програмних питань які наведені в розділі 2.  

Тестові завдання з вибором варіанта вірної відповіді (закриті тести), 

оцінюються в 3 бали. Підсумкова оцінка за випробування підраховується за 

200-бальною шкалою шляхом додавання 110 балів до суми балів за вірні 

відповіді на тестові завдання. 

 

Кількісні співвідношення між балами 4-бальної шкали показує таблиця: 

Діапазон балів Бали 4-бальної шкали 

0-109 2 

110-139 3 

140-169 4 

170-200 5 
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