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ПРОГРАМА 
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ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«ТОВАРОЗНАВСТВО ТА КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

для вступників, що вступають на навчання за скороченим 

терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  

«кваліфікований робітник» 

Професії: «Контролер-касир» 

«Продавець непродовольчих товарів» 

«Продавець продовольчих товарів» 

«Касир торговельного залу» 

 



 
 

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Учасник іспиту повинен: 

Знати: загальні поняття  товарознавства продовольчих та непродовольчих 

товарів та організації і технології торгівлі, хімічний склад харчових продуктів, їх 

споживчу цінність, стандартизацію продовольчих і непродовольчих товарів, 

категорії і види стандартів непродовольчих товарів, їх асортимент та 

класифікацію,  поняття та форми торгівлі, види роздрібної торговельної мережі, 

форми і методи роздрібного продажу товарів, немеханічне устаткування, види 

тари, торгового інвентарю, процес приймання товарів, підготовки їх до продажу, 

продажу товарів, рекламу та оформлення вітрини, торговельно-технологічне 

обладнання, прогресивні форми організації праці. 

Вміти: визначати хімічний склад харчових продуктів та їх споживчу 

цінність, якість продовольчих і непродовольчих товарів, класифікувати та давати 

загальну характеристику непродовольчим товарам, маркувати, пакувати товари, 

визначати тип та спеціалізацію підприємств роздрібної торговельної мережі, 

користуватися ваговимірювальними засобами та торговим інвентарем, 

здійснювати приймання товарів за кількістю та якістю, розміщувати товари, 

пакувати їх, користуватися РРО, оформлювати та розміщувати цінники, 

користуватися торговельно-технологічним обладнанням. 

Мати навички (компетенції): 

•   Загальні знання з товарознавства та організації і технології торгівлі; 

•   Здатність використовувати знання при роботі з продовольчими та 

непродовольчими товарами та підвищення ефективності роботи роздрібного 

торговельного підприємства; 

•   Навички у торговельно-технологічному процесі; 

•   Спілкування з покупцями; 

•   Наполегливість у досягненні мети; 

•   Дослідницько-аналітичні навички; 

•   Роботи з науково-методичною літературою. 



ЗМІСТ 

ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Тема І. Вступ. Загальні поняття товарознавства продовольчих товарів. 

Кодування товарів 

 

Предмет «Товарознавство продовольчих товарів» і його завдання. 

Поняття про класифікація, асортимент, кодування продовольчих 

товарів. 

 

Тема 2. Хімічний склад харчових продуктів, споживна цінність  

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. 

 

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, класифікація, види, відмінні ознаки, 

асортимент, 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, 

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, 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, 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,  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. 

 

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. 

 

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. 

 

 



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   товарознавство як  наукову   дисципліну. Якість товарів. 

Контроль якості товарів. Методи визначення показників якості товарів. 

Стандартизація товарів, її мета і завдання. Категорії і види стандартів. 

Асортимент товарів. Класифікація товарів її мета і значення. Правила і 

принципи класифікації непродовольчих товарів. 

 

Тема 2. Текстильні товари 

Класифікація і групова характеристика асортименту бавовняних, 

лляних, вовняних і шовкових тканин, штучних виробів. Неткані текстильні 

матеріали, їх відмінні особливості та асортимент. 

Штучне хутро на тканій, трикотажній, клейовій основі. 

Правила догляду за текстильними матеріалами, маркування, пакування 

та умови збереження текстильних товарів. Вимоги до якості. 

 

Тема 3. Швейні товари 

Класифікація, асортимент верхнього одягу, легкої сукні, столової, 

натільної та постільної білизни, головних уборів. Розміри, властивості 

швейних виробів. Правила догляду за одягом. Маркування, пакування, 

зберігання. Вимоги до якості. 

 

Тема 4. Трикотажні товари 

Тип трикотажних полотен. Властивості трикотажу. Класифікація і 

групова характеристика трикотажних товарів: верхнього трикотажу, 

білизняних виробів, головних уборів, шарфів, панчішно-шкарпеткових 

виробів, рукавиць. Розміри трикотажних виробів. 

Маркування, пакування, умови транспортування і збереження 

трикотажних виробів. Догляд за трикотажними виробами. Вимоги до якості. 

 

Тема 5. Хутряні товари 

Характеристика асортимент хутряних напівфабрикатів. Характеристика 

асортименту хутряних та овчинно-шубних виробів: хутряного одягу, комірів 

та хутряних комплектів, головних уборів. 

Маркування, пакування, збереження хутряних та овчинно-шубних 

товарів. Вимоги до якості. 

 



Тема 6. Взуттєві товари 

Класифікація, асортимент шкіряного взуття. Гумове взуття: 

класифікація, асортимент. Валяне взуття: класифікаційні ознаки 

асортименту. Маркування, упакування, умови зберігання. Правила догляду за 

взуттям. Гарантійні терміни обміну. 

 

Тема 7. Парфумерно-косметичні товари 

Класифікація асортименту парфумерних товарів за різними ознаками. 

Вимоги до якості парфумерних товарів. Пакування, маркування, умови 

зберігання парфумерних товарів. 

Косметичні товари. Класифікація косметичних товарів. Групова 

характеристика лікувально-гігієнічних і декоративних косметичних товарів 

Вимоги до якості, упаковка, маркування, умови зберігання 

косметичних товарів. Туалетне мило, класифікація, асортимент. Вимоги до 

якості пакування, маркування, терміни реалізації туалетного мила 

 

Тема 8. Галантерейні товари 

Класифікація галантерейних товарів. Текстильна галантерея, 

класифікація, характеристика асортименту стрічкоткацьких, плетених 

(тасьма, шнури) виробів, ниток, швейної галантереї. 

Вимога до якості, маркування, пакування текстильної галантереї. 

Вироби з пластмас і дрібно виробних матеріалів, характеристика 

асортименту, якість виробів з пластмас. Маркування, пакування. 

Шкіряна галантерея. Класифікація трупова характеристика 

асортименту шкіряної галантереї і дорожніх речей. Вимоги до якості. 

Металева галантерея: класифікація, групова характеристика металевої 

галантереї. Вимоги до якості. 

Ювелірна галантерея: характеристика асортименту і вимоги до якості. 

Маркування, 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. Посудо-господарські товари 

Загальні поняття про силікатні товари. Види скла, їх відмінні ознаки. 

Класифікація асортименту скловиробів, їх характеристика столового, 

господарською посуду, художньо-декоративних виробів. Маркування, 

упакування скловиробів. 

Керамічні товари. Види кераміки, відмінні ознаки. Групова 

характеристика фарфорових, фаянсових, майолікових, гончарних виробів. 

Маркування, упакування керамічних товарів, зберігання, правила догляду. 

Металогосподарчі товари.  Класифікація металогосподарчих  товарів, 

характеристика металевого посуду. 



Асортимент та 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 інших металевих виробів за 

класифікаційними ознаками. 

Посудогосподарчі товари з пластичних мас. Поняття пластичних мас. 

Переваги і недоліки пластмас. 

Класифікація і асортимент господарчих товарів з пластмас. 

Маркування, упакування і зберігання виробів із пластмас, правила догляду. 

Товари побутової хімії, їх значення. 

Клей, властивості, класифікація, асортимент, упакування, маркування, 

зберігання, термін використання. 

Засоби для прання. Класифікація, асортимент, переваги, вимога до 

якості. Упакування, маркування, зберігання, гарантійні терміни 

користування. 

Засоби, що виводять плями, чистять і полірують предмети, їх види, 

властивості. 

Засоби для боротьби з комахами, гризунами, мінеральні добрива, 

хімічні речовини для захисту садів, групування й асортимент. Упакування, 

маркування, зберігання. 

Тема 10. Електропобутові товари  

Класифікація електропобутових товарів. 

Проводи, шнури, електроустановчі вироби. Асортимент, маркування 

проводів, шнурів. Вимоги до якості. 

Побутові джерела світла: лампи розжарювання, люмінесцентні, 

переваги та недоліки. 

Електроосвітлювальна арматура: класифікація, асортимент. Вимоги до 

якості. 

Електропобутові машини і прилади: класифікація за функціональним 

призначенням. 

Холодильники і морозильники. Асортимент компресійних та 

абсорбційних, термоелектричних холодильників та морозильників. 

Маркування, гарантійні терміни експлуатації. Вимоги до якості. 

Машини для обробки продуктів: м'ясорубки, кавомолки, міксери, 

овочерізки, блендери. Маркування упакування, гарантійні терміни. Вимоги 

до якості. 

Машинки для підтримки мікроклімату: вентилятори, кондиціонери, 

зволожувачі повітря, іонізатори, характеристика асортименту, маркування, 

упакування, гарантійні терміни. 

Електронагрівальні прилади: класифікація, асортимент 

електроприладів для приготування їжі, прасування, опалення приміщень. 

Вимоги до якості. Маркування, упакування, гарантійні терміни. 

 

 

 



Тема 11. Культтовари 

 

Папір, картон та вироби з них. Класифікація, характеристика 

асортименту виробів з паперу і картону, канцелярських виробів, виробів 

санітарно-побутового призначення. 

Шкільні, письмові, канцелярські та офісні товари: класифікація і 

характеристика асортименту. Упакування, маркування. Вимоги до якості. 

Фото-, кінотовари: класифікація, характеристика асортименту 

фотоапаратів, світлочутливих матеріалів. Маркування, пакування, умови 

зберігання. 

Іграшки та ялинкові прикраси. Класифікація за педагогічним 

призначенням, характеристика асортименту. Вимоги до якості. 

Побутові радіоелектронні товари: класифікація, асортимент 

радіоприймальної апаратури, телевізорів. Упакування, маркування, 

зберігання, транспортування. 

Годинники: класифікація, асортимент побутових годинників за 

призначенням, принципом користування, джерелом енергії, місцем 

установлення. Вимоги до якості. Маркування, пакування та зберігання 

годинників. 

 

Тема 12. Спорттовари 

 

Класифікація, групова характеристика товарів для спортивних ігор і 

туризму, альпінізму, гімнастики, легкої атлетики, боротьби, боксу, 

фехтування, лижного, ковзанярського, водного спорту. Маркування, 

зберігання, упакування товарів для спорту і туризму. 

Товари для рибальства і мисливства: класифікація, групова 

характеристика асортименту вудлищ, волосіні, штучних принад, спінінгових, 

проводочних котушок за класифікаційними 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 асортименту велосипедів. Вимоги до якості 

Маркування. 

 

Тема 13. Будівельні матеріали 

Класифікація будівельних матеріалів (за матеріалом, видом, розміром, 

походженням, призначенням). Асортимент мінеральних в'яжучих речовин, 

листових скломатеріалів, скляних блоків, матеріалів для стін, перегородок, 

покрівельних матеріалів, теплоізоляційних, облицювальних і 

оздоблювальних матеріалів, матеріалів для підлоги. Вимоги до якості. 



Санітарно-технічні вироби і установча арматура. Класифікація, 

характеристика асортименту. Вимоги до якості. Маркування, зберігання 

будівельних матеріалів та санітарно-технічних виробів. 

Тема 14. Меблі та килимові вироби 

Класифікація меблів за матеріалом,  призначенням.   Типаж  меблів 

Характеристика асортименту столярних гнутих, плетених меблів. 

Маркування, упакування, зберігання меблів. 

Килими: асортимент килимів машинного виготовлення, характерні 

особливості килимів туркменських, закавказьких, російських. Безворсові 

паласи України, Молдавії. Маркування, упакування, транспортування та 

зберігання килимових виробів. Догляд за килимами під час користування. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ТОРГІВЛІ 
 

Тема 1.   Уведення в курс 

Предмет «Організація та технологія торгівлі», його зміст, поняття, мета 

вивчення. 

Торгівля як галузь народного господарства, її роль, значення, мета, 

функції та особливості розвитку в умовах ринкових відносин. Види торгівлі, 

етапи торговельно-технологічних процесів магазину, їх характерні 

особливості. 

Задачі та обов'язки продавця, вимоги до його особистих якостей.  

 

Тема 2. Форми торгівлі. Органи контролю. 

Форми торгівлі в залежності від форм власності та організаційно-

правових форм господарювання, їх особливості. Органи контролю в торгівлі 

державний і громадський, види служб, їх функції. Мета та вимоги до 

проведення, заходи щодо покращення торгівлі товарами повсякденного 

попиту. 

 

Тема 3. Види роздрібної торговельної мережі. Форми та методи 

роздрібного продажу товарів. 

 

Напрямки розвитку роздрібної торговельної мережі на сучасному етапі. 

Принципи розміщення роздрібної торговельної мережі, її види. Типізація та 

спеціалізація роздрібної торговельної мережі в сучасних умовах Сучасні 

великоформатні торговельні комплекси, їх особливості: супер та 

гіпермаркети, торгові центри, торгово-розважальні центри. Типи магазинів за 

асортиментом товарів, за методами продажу. Утримання їх у належному 

санітарно - технічному та екологічному стані. Форми та метода роздрібного 

продажу товарів. їх відмінні особливості. Застосування нових технологій у 

процесі продажу товарів.  

 

 



 

Тема 4. Немеханічне устаткування, тара, торговий інвентар, 

інструменти, ваговимірювальні засоби. 

 

Значення, застосування, класифікація, вимоги до немеханічного 

устаткування. Модульні прилавки, вітрини, стелажі. Види немеханічного 

устаткування та торгового інвентарю, призначення, догляд, безпека під час 

використання, утримання та перевірка справності. 

Тара, призначення, класифікація, вимоги до тари, види, маркірування, 

зберігання, облік у магазині заходи щодо скорочення збитків по тарі. 

Ваговимірювальні засоби, класифікація, метрологічні, торгово-

експлуатаційні і санітарно-гігієнічні вимоги. Ваги настільні циферблатні, 

електронні, товарні їх призначення. Основні частини ваг; їх призначення, 

принципи роботи. Правила установки в робоче положення, усунення дрібних 

несправностей, правила зважування, дотримання правил безпеки, догляд за 

вагами. Гирі та інші вимірювальні засоби. 
 

Тема 5. Приймання товарів 
Організація, правила та порядок приймання товарів від постачальників 

та від матеріальновідповідальних осіб. Нормативні та супровідні документи, 

їх використання та порядок оформлення. Правила приймання товарів за 

кількістю та за якістю. Особливості приймання окремих груп продовольчих 

товарів у магазині. Організація, правила, порядок розміщення товарів на 

зберігання. 
 

Тема 6. Підготовка товарів до продажу. 

Значення попередньої підготовки товарів до продажу, основні операції, 

які виконують при підготовці. Особливості підготовки до продажу окремих 

груп продовольчих товарів з дотриманням санітарно-екологічних вимог, 

правил безпеки. Види пакувальних матеріалів, їх особливості та призначення. 

Підготовка пакувального матеріалу 

 

Тема 7. Підготовка та організація робочого місця продавця, розміщення 

та викладка товарів. 

Поняття про робоче місце, значення правильної його організації, 

вимоги до його організації, порядок організації на основі наукового підходу 

та дизайну. Утримання робочих місць у санітарному стані. 

Правила розміщення та викладки товарів на робочому місці продавця 

та торговому залі магазину самообслуговування, інтер'єр торгового залу. 

Особливості розміщення та викладки окремих груп продовольчих товарів з 

урахуванням споживчого попиту, зручностей у роботі, товарного сусідства, 

дизайну. 

 
Тема 8. Організація та правила процесу продажу товарів і правила 

торговельного обслуговування покупців. 

Значення правильної організації процесу продажу товарів. Основні 

правила роботи магазинів та порядок заняття торговельною діяльністю. 



 Правила застосування реєстрів розрахункових операцій при 

розрахунках зі споживачами за куплені товари та відповідальність за їх 

недотримання. Загальні правила продажу продовольчих товарів. Правила 

обміну та повернення продовольчих товарів належної якості. Терміни 

придатності товарів. Санітарні правила продажу товарів. Правила продажу 

окремих груп продовольчих товарів. Правила продажу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів. 

Елементи процесу продажу товарів та технологія обслуговування 

покупців. Нарізка і упаковка   м’ясних, молочних гастрономічних товарів 

вручну та на машинах. 

 

Тема 9. Вивчення споживчого попиту. 

Поняття про споживчий попит, його значення. Роль продавця у 

вивченні споживчого попиту та формуванні смаків споживачів. Види 

споживчого попиту та методи їх вивчення. Аналіз інформації про споживчий 

попит та заходи, які здійснює адміністрація магазину, стосовно даних про 

попит покупців. Поняття про асортимент товарів, класифікація, 

характеристика. Фактори, які впливають на формування асортименту товарів 

у магазині. 

 

Тема 10. Рекламування товарів та оформлення вітрин. 

Значення застосування рекламних засобів у торгівлі. Задачі та функції 

реклами, її вплив на психологічний стан покупця. Класифікація засобів 

реклами, види, жанри, їх характеристика. Вимоги до шрифту, тексту, 

зображення. Внутрішньо магазинні і поза магазинні засоби реклами. Реклама 

в магазині, її особливості. Вітрина - основний засіб реклами товарів. Види 

вітрин, задачі та вимоги до оформлення. Вітринний інвентар та декоративні 

елементи, їх призначення. Поняття про композиційне оформлення вітрин. 

Види вітрин залежно від характеру оформлення та асортименту 

товарів. Особливості оформлення прибавочних вітрин, оформлення та 

розміщення цінників, догляд за вітринами. 

 

Тема 11. Торговельно - технологічне обладнання. 

Торговельно-технологічне обладнання, значення, правила експлуатації 

та безпеки при розвантажувальних роботах. Підйомно-транспортне 

обладнання для товарної обробки, машини для упаковки, подрібнення, 

слайсери для нарізання продукції, теплове, холодильне обладнання, його 

види, призначення, принцип дії, догляд за ним.  

 

Тема 12. Прогресивні форми організації праці. 
Значення правильної організації форм і методів праці у магазині. 

Фактори, які впливають на ефективність праці. Основні напрями в організації 

праці, будова апарату магазину, вимоги до роботи. Правила внутрішнього 

розпорядку та організація режиму роботи магазину. Індивідуальна та 

колективна (бригадна) форма організації праці, значення, обов’язки та права 

членів бригади, бригадира, ради бригадирів. Форми оплати праці. 
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