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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета фахової вступної співбесіди полягає у діагностиці рівня теоретичних 

знань, практичних умінь та навичок абітурієнтів, необхідних для опанування 

нормативних дисциплін за програмою підготовки фахівця освітньо - 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Програма передбачає проведення 

вступного фахового тестування осіб, що мають спеціальну освіту, за темами, які 

дають можливість оцінити загальний освітньо-кваліфікаційний рівень знань 

абітурієнта на основі базових знань, надбаних під час здобуття першої спеціальної 

освіти. Програма передбачає, також, встановити рівень обізнаності з питань, 

пов’язаних з основними положеннями і напрямками майбутнього фаху -  

молодший спеціаліст.

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» абітурієнти повинні: 

мати освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» за спорідненою 

спеціальністю; володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в галузі 

економіки та підприємництва.

Характеристика змісту програми. Програма містить теоретичні питання, 

які відображають окремі аспекти галузі знань, передбачених програмою 

підготовки кваліфікованих робітників.

Організація проведення екзамену.

Організація проведення фахової співбесіди (тестуванням) визначається 

положенням про приймальну комісію ТЕК БНАУ. Для проведення фахової 

співбесіди наказом директора ТЕК БНАУ створюється фахова комісія. Вступне 

випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше двох 

членів комісії.



Фахова вступна співбесіда проводиться в письмовій формі. Абітурієнт 

отримує для відповіді тестові завдання, в яких надається перелік питань і можливі 

відповіді на них. Тривалість написання тестових завдань абітурієнтами -  60 

хвилин.

Під час співбесіди екзаменатори відмічають правильність відповідей в 

протоколі співбесіди, який по закінченню співбесіди підписується 

екзаменаторами.

Інформація про результати співбесіди оголошується абітурієнту в день її 

проведення.



ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Мета програми -  проведення співбесіди з особами, які здобули освітньо- 

кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спеціальністю 5.03050702 

«Комерційна діяльність» при вступі на ІІ курс денного відділення (на поповнення 

груп) і І курс заочного відділення ТЕК БНАУ для здобуття освітньо- 

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за напрямом підготовки 0305 -  

«Економіка та підприємництво»

На фахове вступне випробування у формі співбесіди (тестуванням) 

виносяться питання з навчальних дисциплін «Комунікаційна діяльність», 

«Ринкові дослідження», «Комерційне товарознавство», «Комерційна діяльність», 

а саме:

- Науково-теоретичні основи КД;

- Суб ’ єкти і об’ єкти КД;

- Формування асортименту товарів в оптовій торгівлі;

- Організація комерційних зв’язків;

- Товарознавство та продукція переробки риби;

- Товарознавство та продукція переробки молока;

- Товарознавство меду;

- Товарознавство яєць;

- Суть,значення та види ринкових досліджень;

- Інформація: первинна і вторинна;

- Методи збору первинної інформації.



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування проводиться у формі співбесіди (тестуванням) з 

фахової дисципліни і оцінюється «відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно».

Відмінно ставиться вступнику, який правильно дав відповіді на всі тестові 

запитання: кількість правильних відповідей 45 -  50.

Добре ставиться вступнику, який правильно дав відповіді на 35 -  44 питань.

Задовільно ставиться вступнику, який правильно дав відповіді на 26 -  34 питань.

Незадовільно ставиться вступнику, який правильно дав відповіді на менш ніж на 

26 питань.
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ТЕСТИ

для вступних випробувань випускників профільних ПТУ на спеціальність
5.03050702 «Комерційна діяльність»

1. «Німий» продавець товару -  це ...
а) реклама;
б) виставка;
в) ярмарка;
г) упаковка.

2. На етапі впровадження нового товару на ринок відбувається.
а) повільне зростання обсягів збуту;
б) швидке нарощування обсягів збуту;
в) уповільнення темпів зростання обсягів збуту;
г) стрімкий або повільний спад збуту.

3. «Товар-новинка» -  ц е .
а) будь-який товар, що знову випускається;
б) товар, відмінний від аналогів і прототипів;
в) абсолютно новий товар;
г) попередні відповіді вірні.

4. Безпосередня причина, яка спонукає покупця до дії, ц е .
а) мотивація;
б) відношення;
в) переконання;
г) сприйняття.

5. До основних загальних рис, що притаманні рекламі, відносять.
а) платність;
б) односпрямованість;
в) знеособленість;
г) попередні відповіді вірні в комплексі.

6. Короткий рекламний девіз -  ц е .
а) слоган;
б) зачин;
в) інформаційний блок;
г) ехо-фаза.



7. Складова частина товарної марки, яка має звукове вираження -  це...
а) марочний знак;
б) товарний знак;
в) фірмовий знак;
г) товарне ім’я.

8. До заходів цінового стимулювання не відносять.
а) пряме зниження цін;
б) розповсюдження купонів;
в) зразки товарів;
г) зниження цін з відстрочкою отримання знижки.

9. Вид стимулювання, що передбачає участь споживачів у розіграші -  ц е .
а) конкурс;
б) лотерея;
в) гра;
г) подарунок.

10. Інформування ринку про появу нового товару здійснюється на етап і.
а) появи товару на ринку;
б) зростання;
в) зрілості;
г) спаду.

11. Розповсюдження купонів може здійснюватись.
а) розсиланням поштою;
б) розміщенням в пресі;
в) розміщенням на упаковці;
г) попередні відповіді вірні.

12. До внутрішньої аудиторії паблік рилейшинз відносять.
а) громадськість;
б) засоби масової інформації;
в) працівники підприємства;
г) сфера бізнесу.

13. Для реалізації товарів за принципом маркетингу необхідно м а ти .
а) набір товарів (продуктів, послуг або ідей);
б) перелік можливих покупців, кошти;
в) технічні засоби, які б відповідали товарам та цільовій аудиторії;
г) всі відповіді правильні в комплексі.



14. Реклама на місці продажу може б у ти .
а) інформативною;
б) рекламуючою;
в) стимулюючою;
г) всі попередні відповіді вірні.

15. За місцем розташування вітрини поділяються н а .
а) віконні, виносні, внутрішні;
б) вузькоспеціалізовані, спеціалізовані, комбіновані;
в) безтоварні, товарні, сюжетні, тематичні;
г) наскрізні, закриті.

16. До класифікації вітрин за технічними засобами оформлення відносяться 
вітрини.
а) внутрішні;
б) звукові;
в) безтоварні;
г) товарні.

17. Упаковка -  ц е .
а) місткість, оболонка, засіб збереження товару;
б) виражальний засіб і засіб передавання знань;
в) засіб формування попиту і стимулювання збуту;
г) попередні відповіді вірні.

18. За призначенням упаковки поділяється н а .
а) внутрішню, зовнішню, транспортну;
б) тверду, напівтверду, м’яку;
в) велико-, середньо-, малогабаритну;
г) одноразову, багаторазову.

19. Здатність упаковки зберігати механічні якості чи герметичність протягом 
певного часу -  ц е .
а) безпека;
б) надійність;
в) екологічна ефективність;
г) естетичність.



20. Фактори, які характеризують міграцію населення.
а) політико-правові;
б) природні;
в) демографічні;
г) соціально-культурні.

21. Фактори, які допомагають компанії просувати товари на ринку -  ц е .
а) постачальники;
б) конкуренти;
в) посередники;
г) споживачі.

22. Ринок, на якому окремі особи чи сім’ї купують товари для задоволення 
власних потреб -  ц е .
а) споживчий;
б) ринок виробників;
в) ринок державних установок;
г) попередні відповіді вірні.

23. Поштове анкетування - це різновид.
а) спостереження;
б) опитування;
в) експерименту;
г) імітації.

24. Тип питання, в якому пропонується зробити вибір з двох варіантів 
відповіді -  ц е .
а) альтернативне;
б) з вибірковою відповіддю;
в) зі шкалою значимості;
г) зі шкалою оцінювання.

25. До внутрішніх джерел вторинної інформації відносять.
а) звіти про обсяги продажу;
б) журнали;
в) публікації торгово-промислових палат;
г) видання комерційних дослідницьких організацій.



26. Термін «комерція» у перекладі з лат. означає:
а) купівля-продаж товарів;
б) надання послуг;
в) торгівля;
г) збут товарів.

27. Основні складові КД?
а) методична та регуляторна;
б) пізнавальна та методологічна;
в) купівлі-продажу, практична;
г) закупівельна та збутова.

28. Об’єкти КД?
а) ринок, товар, нерухомість;
б) товар, споживач, продавець;
в) товар, послуга, нерухомість;
г) товарний ринок, послуга, фондовий ринок.

29. Суть КД полягає в .
а) організації комерційних процесів, операцій, спрямованих на забезпечення 
системи обміну;
б) організації продажу с/г продукції товаровиробникам;
в) купівлі-продажу товарів;
г) пошуку нових ринків збуту.

30. Поняття «комерційна операція».
а) сукупність прийомів і способів, спрямованих на забезпечення 
функціонування різних стадій системи товарно-грошового обміну;
б) спосіб реалізації комерційних відносин, які в умовах ринково 
зорієнтованої економіки стають домінуючими;
в) сукупність складових КД;
г) сукупність товарів та послуг в КД.

31. Основні принципи К Д .
а) економічна свобода, конкурентоспроможність, адаптивність, 
ризикованість, ефективність;
б) конкурентоспроможність, зміст повідомлення;
в) ефективність, адаптивність, ризикованість, канали комунікації;
г) економічність, ефективність, фінансова стійкість.



32. Чинники розвитку К Д .
а) зовнішньоекономічні, економічні;
б) зовнішні, внутрішні, стримуючі;
в) прямі не прямі;
г) політичні, соціальні.

33. Фізична особа -  ц е .
а) громадянин України;
б) об’єкт КД;
в) суб’єкт КД;
г) суб’єкт підприємницької діяльності.

34. Підприємство -  ц е .
а) господарюючий суб’єкт, який має права фізичної особи;
б) суб’єкт діяльності, що виник на підставі договору юридичної та фізичної 
особи;
в) в самостійний господарюючий суб’єкт, що має права юридичної особита 
здійснює КД;
г) господарюючі суб’єкти, юридичні особи, мета яких здійснення КД та 
отримання прибутку.

35. За формою власності підприємства бувають:
а) приватні, колективні, державні;
б) вихідні, колективні, підприємства локального рівня;
в) кооперативні, регіональні, асоціації;
г) змішані, торгівельні, міжрегіональні.

36. Основою організації закупівельної роботи є .
а) оперативне планування;
б) поточне планування;
в) складання плану закупівель товару;
г) визначення плану продажів товару.

37. Штрафні санкції -  ц е .
а) господарські санкції у вигляді грошової суми;
б) санкції у вигляді пільг на товари;
в) господарські санкції у вигляді амортизаційних відрахувань;
г) штраф, неустойка, пеня.



38. Асортимент товарів може б у ти .
а) складський і торговий;
б) виробничий і технічний;
в) торговий і виробничий;
г) складський і виробничий.

39. Біло акацієвий мед-це...
а) водянисто -  прозорий, має тонкий і ніжний аромат;
б) має світло -  жовтий або світло -  янтарний колір;
в) має приємний терпкуватий смак і слабкий аромат;
г) темний коричневий відтінок, характеризується сильним ароматом.

40. Який мед має темний з коричневим відтінком колір, має сильний аромат і 
гострий приємний смак...
а) соняшниковий;
б) липовий;
в) гречаний;
г) біло акацієвий.

41. Біологічна рідина, яка виробляється молочними залозами самок ссавців - 
ц е .
а) сметана;
б) молоко;
в) сир;
г) морозиво.

42. Процес, при якому отримують продукт стандартний по ж и р у .
а) гомогенізація;
б) нормалізація,
в) пастеризація;
г) стерилізація.

43. Прозора, тягуча м а с а .
а) жовток;
б) білок;
в) шкаралупа;
г) підшкаралупна оболонка.



44. Чим підтримується жовток у центральному положенні.
а) жовтковою оболонкою;
б) надшкаралупною плівкою;
в) підшкаралупна оболонка;
г) градинками.

45. Риба з видаленими нутрощами, грудними плавцями і часткою 
черевця - це .
а) пласт з головою;
б) зябрена риба;
в) напівпласт;
г) забрована риба.

46. Пліснявіння -  це .
а) виникає в наслідок стискання однієї риби з іншою;
б) при високій температурі;
в) виникає при зберіганні риби у не вентильованих приміщеннях;
г) виникає при дуже тривалому підсушуванні.

47. Калібрування - це .
а) теплова обробка;
б) обжарювання;
в) вибір сировини за розміром;
г) огляд сировини для виявлення непридатності.

48. За станом живу рибу поділяють:
а) бадьору;
б)слабку;
в) дуже слабку;
г) всі відповіді вірні.

49. Нормативний документ, що засвідчує відповідність продукції 
діючому стандарту:
а) посвідчення про якість;
б)стандарт;
в) сертифікат відповідності.

50. Харчування, яке забезпечує організму нормальну 
життєдіяльність називають:
а) збалансованим;
б) адекватним;
в) раціональним.
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