ФАРМАЦЕВТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Заняття 3
«Нормативно-правове регулювання інформації про ЛЗ. Організація системи
обліку в аптечних закладах та фармацевтичних фірмах. Звітність та
організація інвентаризації товарно-матеріальних цінностей в аптеках»
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В АПТЕКАХ (ФАРМ.ФІРМАХ)

1. Користувачів облікової інформації в бухгалтерському обліку підрозділяють
на зовнішніх та внутрішніх. Серед перелічених користувачів зазначте внутрішніх:
+Управлінський персонал
Існуючі та потенційні інвестори
Партнери по ринку
Громадські організації
Органи державного управління та контролю
2. Який принцип обліку доходів і витрат передбачає відображення результатів
господарських операцій у тому звітному періоді, коли відбувається господарська
операція?
+Нарахування
Відповідності
Періодичності
Автономності
Безперервності
3. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку передбачає використання
принципів систематизації та накопичення даних первинних документів
управлінського обліку. У кiнцi кожного місяця кредитові обороти iз журналiвордерiв переносяться до:
+Головної книги
Журналу роздрібних оборотів
Реєстру накладних
Комп’ютерної системи
Вiдомостi
4. Господарські засоби аптечного підприємства поділяються на основний та
обіговий капітал. Засоби, які беруть участь у виробничому процесі багато разів і
переносять свою вартість на створений продукт частинами, не змінюючи
натурально-речової форми, називаються:
+Основними засобами
Нематеріальними активами
Капітальними інвестиціями
Статутним капіталом
Власним капіталом
5. З метою розширення спектру дiяльностi аптекою No12 було придбано
виробниче обладнання. До якої групи господарських засобів вiдноситься виробниче
обладнання?
+Основнi засоби

Товар
Тара
Необоротнi матерiальнiактиви
Незавершенi капiтальнi інвестиції
6. Аптеки, як юридичнi особи, для реєстрацiї в державних органах повиннi
володiти статутним капiталом. Вкажiть суму, що iдентифiкується як статутний
капiтал:
+Сума, що зареєстрована в установчих документах
Сума необоротних активів підприємства
Сума оборотних активів підприємства
Сума активу підприємства
Сума заборгованостi підприємства
7. Господарські засоби аптеки поділяються на основні та обігові засоби. До
основних фондів фармацевтичного підприємства належать:
+Автотранспорт
Спецодяг
Паливно-мастильні матеріали
Фонд оплати праці
Склад готової продукції
8. Завідувач аптекою проводить аналіз господарських засобів аптеки. До якої
групи господарських засобів варто віднести кошти на рахунку в банку?
+До ненормованих оборотних коштів
До основних засобів
До позаоборотних засобів
До позикових засобів
До інших активів
9. Бухгалтерський облік в аптеці здійснюється відповідно певних принципів.
Якому з принципів бухгалтерського обліку відповідає наступне визначення: "цей
принцип передбачає постійне застосування підприємством обраної облікової
політики, зміна якої повинна бути обґрунтованою та знайти відображення у
фінансовій звітності":
+Послідовність
Періодичність
Відповідність доходів і витрат
Повне висвітлення
Безперервність діяльності
10. Вкажіть яким видом обліку в аптеці передбачено складання звітної
форми “Баланс”:
+Бухгалтерським
Управлінським
Податковим
Статистичним
Не передбачено вказаними видами обліку

11. Вкажіть структурні складові бухгалтерського балансу аптечної
організації
+Актив та пасив
Прихід та витрати
Дебет та кредит
Звіт про прибутки і збитки
Звіт про рух грошових коштів
12. Основним документом, який завершує процес бухгалтерського обліку та
звітності підприємства є баланс. Як називається ліва сторона в структурі таблиці
бухгалтерського балансу:
+Актив
Власний капітал
Доходи майбутніх періодів
Пасив
Товарні запаси
13. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку "Баланс" визначено зміст
та форму балансу. Згідно з ним, величина активів аптеки завжди:
+Дорівнює сумі зобов'язань і власного капіталу
Дорівнює сумі власного капіталу й необоротних активів
Дорівнює сумі оборотних коштів
Більша суми зобов'язань і власного капіталу
Менша суми зобов'язань і власного капіталу
14. Складовою частиною фінансової звітності аптек є баланс. Укажіть
показник, що знаходить своє відбиття в активі бухгалтерського балансу:
+Залишкова вартість основних засобів
Роздрібний товарообіг
Оптовий товарообіг
Виторг аптеки
Витрати на зарплату
15. Бухгалтер аптеки складає баланс. Який з перерахованих показників
характеризує активи аптеки?
+Дебiторська заборгованість
Довгострокові зобов’язання
Товарообіг
Власний капітал
Статутний капітал
16. Відповідно до наведеної в П(С)БО 2 облікової формулі балансу, укажіть
суму активів аптеки, якщо власний капітал становить 7500 грн., а зобов'язання –
2500 грн.:
+10 000
4 000
7 500

2 500
12 000
17. З поточного рахунка аптеки №5 погашена заборгованість постачальникові в
сумі 3000 грн. Як зміниться підсумок активу й пасиву балансу?
+Підсумок активу й пасиву зменшиться на 3000 грн.
Підсумок активу й пасиву не зміниться
Підсумок активу й пасиву збільшиться на 3000 грн.
Підсумок активу зменшиться, а пасиву збільшиться на 3000 грн.
Підсумок активу збільшиться , а пасиву зменшиться на 3000 грн.
18. Одним із звітних документів аптеки є Баланс (Ф 1), який складається з
активу й пасиву. Назвіть складові частини активу балансу аптеки:
+Оборотні та необоротні засоби (кошти)
Власні та позикові засоби
Оборотні засоби та власний капітал
Позаоборотні й позикові засоби
Оборотні й позикові
19. До інших активів аптеки відносяться лікарська рослинна сировина, тара,
допоміжні матеріали та інші матеріальні цінності. Тара, яка використовується
аптекою, поділяється на:
+Інвентарна, однооборотна, багатооборотна
Ящики та корзини
Активна та пасивна
За оптовими та роздрібними цінами
Власна та позичена
20. В
процесi
торгово-фiнансової
дiяльностi
аптека
використовує
багатооборотну тару. Яка з зазначених нижче тара повертається постачальнику?
+Балони металевi
Пакувальнi матерiали
Ящики паперовi
Штангласи
Лабораторний посуд
21. Аптечний заклад володіє пакетом документів, який підтверджує право
власності на комп'ютерні програми. Вкажіть статтю балансу, в якій відображається
власність аптеки.
+Нематеріальні активи
Товар
Малоцінний інвентар
Грошові кошти
Запаси
22. В аптеці проводиться економічний аналіз. Яку інформацію для його
проведення можна одержати з даних пасиву балансу?
+Про коротко- і довгострокові кредити банку

Про залишкову вартість основних засобів
Про рентабельність
Про суму залишку товарів
Про суму на поточному рахунку
23. Звітна форма "Баланс" складається з двох частин - активу та пасиву. Назвіть
тільки статті пасиву балансу.
+Кредит банку
Основні засоби
Товари
Грошові кошти
Нематеріальні активи
24. Наприкінці місяця бухгалтер аптеки складає баланс. Який показник
характеризує пасиви фармацевтичного підприємства?
+Власний капітал
Оборотні засоби
Запаси і затрати
Незавершене виробництво
Дебіторська заборгованість
25. Наприкiнцi звiтного перiоду бухгалтер пiдводить баланс, який складається з
активу та пасиву. Джерела утворення господарських засобiв, якi складаються з
власного капiталу, позикового (кредитiв банку) та зобов’язань перед юридичними та
фiзичними особами-це:
+Пасив балансу
Перерозподiльний прибуток
Оптовий товарообiг
Резерви
Рiвень собiвартостi
26. Для відображення господарських операцій використовуються бухгалтерські
рахунки. Як називається
частина активного бухгалтерського рахунку,
де
записуються факт надходження господарських засобів:
+Дебет
Сальдо
Кредит
Актив
Пасив
27. У процесі торгово-виробничої дiяльностi в аптеках відбуваються господарські
операції, що відображаються на бухгалтерських рахунках. Рахунки, які характеризують
наявність та рух майна підприємств за його складом, а сальдо на них записується у
дебеті, називаються:
+Активними
Пасивними
Активно-пасивними
Банківськими

Бухгалтерськими

28. Аптечні заклади в бухгалтерському обліку діяльності використовують
синтетичні рахунки дев'яти класів. Які об'єкти обліку відображаються на рахунках
4-6 класів?
+Джерела утворення господарських засобів
Засоби аптеки
Витрати за елементами
Матеріальні витрати
Доходи і результати діяльності
29. Для обліку здійснених в аптеці господарських операцій використовуються
синтетичні рахунки, перелік яких наводитися в Плані рахунків. Для заповнення
якого документу використовують залишки на першому, другому та третьому класах
рахунків?
+Актив балансу
Звіт про фінансові результати підприємства
Пасив балансу
Перший розділ пасиву балансу
Четвертий розділ пасиву балансу
30. Відповідно до Плану рахунків охарактеризуйте рахунок, за дебетом якого
відображається надходження товару в аптеку, за кредитом – його вибуття.
+Активний рахунок 282 "Товари в торгівлі"
Пасивний рахунок 66 "Розрахунки з оплати праці"
Пасивний рахунок 40 "Статутний капітал"
Пасивний рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками"
Пасивний рахунок 60 "Короткострокові позики"
31. Бухгалтер визначає фінансовий результат господарської діяльності аптеки.
Що буде відображено по кредиту рахунку 791 "Результат основної діяльності"?
+Чистий дохід (виторг від реалізації)
Собівартість реалізованих товарів
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Податок на прибуток
32. Бухгалтер аптеки проводить реєстрацію господарських операцій. Яка
операція відображається по дебету рахунку "Товар"?
+Сума товару, що надійшов
Роздрібна реалізація товару
Оптова реалізація товару
Списання товару на госппотреби
Списання товару на надання долікарської допомоги
33. Бухгалтер проводить реєстрацію господарських операцій аптеки. Яка
операція відображається по кредиту рахунку "Каса"?
+Виплата заробітної плати

Виторг аптеки
Виторг дрібнороздрібної мережі
Надходження грошей на зарплату
Повернення грошей підзвітною особою
34. Аптека відпускає товар лікувально-профілактичним закладам. Заклади та
організації, а також окремі особи, що заборгували перед підприємством - це:
+Дебітори
Інвестори
Кредитори
Постачальники
Замовники
35. Бухгалтер аптеки (юридична особа), яка працює на єдиному податку (за
ставкою 6%), оформляє звітність за І-й квартал. Назвати складові фінансової
звітності.
+Баланс, Звіт про фінансові результати
Звіт про власний капітал, Баланс
Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про власний капітал, Звіт про рух
грошових коштів
Баланс, Звіт про прибутки й збитки, Звіт про зміни у власному капіталі, Звіт про рух
грошових коштів
Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про фінансово-майновий стан,
пояснювальна записка
36. Під час службової наради виникло питання щодо фінансового стану аптеки,
а саме суми боргів. В якому документі фінансової звітності наводиться дана
інформація?
+Баланс, сума ІІ й ІІІ розділів Пасиву
Баланс, сума необоротних активів
Баланс, сума Активу
Баланс, сума власного капіталу
Звіт про фінансові результати
37. Аптека з правом роздрібної торгівлі протягом звітного періоду здійснювала
операції з придбання товару. Які зміни в балансі викличе дана господарська
операція?
+Збільшення активу й пасиву
Зменшення активу і пасиву
Зміни тільки в активі
Зміни тільки в пасиві
38. Фінансова звітність аптек складається з окремих звітних форм. У якій з них
відображається сума кредиторської заборгованості за придбаний товар?
+У балансі Ф 1
У звіті про фінансові результати Ф 2
У звіті про фінансові результати Ф 2м
У звіті про власний капітал Ф 3

В активі балансу Ф 1
ОБЛІК РУХУ ТОВАРУ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В АПТЕКАХ
(ФАРМ.ФІРМАХ)

39. Аптекою № 5 придбано торговельне обладнання. Який порядок
документального оформлення обладнання?
+Оформлюється акт прийому-передачі, присвоюється інвентарний номер,
реєструється в інвентарних картках, оформлюється інвентарний список
Оформлюється акт внутрішнього переміщення
Не оформлюються ніякі акти
Оформлюється акт про списанні
Оформлюється інвентарний опис
40. Аптекою № 8 придбані холодильник і комп'ютер. Ці основні засоби
зараховуються на баланс аптеки по:
+Первісній вартості
Амортизаційній вартості
Залишковій вартості
Ринковій вартості
Ліквідаційній вартості
41. На суму основних фондів в аптеці нараховується амортизація Залишкова
вартість основних фондів розраховується як:
+Різниця між первісною вартістю й вартістю амортизаційних відрахувань
Різниця між початковою й відновною вартостями
Різниця між сумою доходів і витрат
Сума первісної вартості й вартості зношення
Сума ліквідаційної вартості й вартості амортизаційних
42. Залишкова вартість основних засобів розраховується як:
+Різниця між первісною вартістю й сумою нарахованого зношування
Різниця між первісною й відновленою вартістю
Різниця між роздрібною й оптовою цінами
Різниця між відновленою вартістю й сумою нарахованого зношування
Сума відновленої вартості й нарахованого зношування
43. Аптека закупила нове обладнання та відразу розрахувала суму, призначену
для вiдшкодування зносу цього обладнання. Як називаються грошовi кошти, якi
призначенi для вiдшкодування зносу предметiв, що належать до основних засобiв
пiдприємства?
+Амортизацiйнi вiдрахування
Знос
Вiдрахування до бюджету
Вiдрахування пiдрядчикам
Дебiторська заборгованість
44. Аптека придбала нове обладнання для асистентської кімнати.

Вкажіть

характерну особливість обліку основних засобів?
+Переносять свою вартість частинами відповідно норм амортизації
У процесі виробництва змінюють свою натуральну форму
Приймають участь в процесі виробництва одноразово
Переносять свою вартість на виготовлену продукцію за один оборот
Їх вартість не менше 15 мінімальних зарплат
45. Аптека планує розширити виробництво лікарських засобів. З цією метою
придбано виробниче обладнання на суму 7000 грн. За якою вартістю обладнання
буде зараховане на баланс аптеки?
+Первісна вартість
Справедлива вартість
Амортизаційна вартість
Ліквідаційна вартість
Переоцінена вартість
46. Основні засоби в бухгалтерському обліку мають декілька видів вартості.
Вартість основних фондів фармацевтичного підприємства, яка складається
внаслідок переоцінки, називається:
+Відновна
Первісна
Залишкова
Ліквідаційна
Повна
47. Ліквідаційна вартість основних засобів розраховується як:
+Різниця між первісною вартістю й сумою нарахованого зношування
Різниця між первісною й відновною вартістю
Різниця між роздрібною й оптовою цінами
Різниця між відновною вартістю й сумою нарахованого зношування
Сума відновної вартості й нарахованого зношування
48. У кiнцi звiтного перiоду бухгалтер має вiдобразити господарськi операцiї за
основними засобами. Сума коштiв, яку пiдприємство передбачає отримати вiд
реалiзацiї (лiквiдацiї) необiгових активiв пiсля закiнчення термiну їх корисного
використання, називається:
+Лiквiдацiйна вартiсть
Первинна вартiсть
Амортизацiйна вартiсть
Переоцiнена вартiсть
Справедлива вартість
49. До аптеки з аптечного складу його автотранспортом було здійснене
постачання товару, тому необхідним супровідним документом для прийому товару
має бути:
+Товарно-транспортна накладна
Фінансова звітність постачальника
Договір на постачання товару

Специфікація до договору постачання товару
Всі вище перелічені документи
50. Аптека отримує товар з аптечного складу. Який документ є основним при
оприбуткуванні товару в аптеці, що надійшов від постачальника?
+Товарно-транспортна накладна
Реєстр лікарських засобів
Вимога-накладна
Доручення
Рахунок-фактура
51. В аптеку надійшов товар від постачальника. Який фінансовий документ є
основним при оприбуткуванні товару в аптеці?
+Прибуткова накладна
Витратна накладна
Вимога-накладна
Касовий ордер
Приймальна квитанція
52. Аптека в режимі централізованих поставок одержує товар з аптечного
складу. Виберіть документ, що не використовується при обліку надходження
товару в аптеку.
+Прибутковий касовий ордер
Товарний звіт
Журнал обліку товарів по групах
Журнал обліку надходження товарів по найменуваннях і постачальникам
Звіт про фінансово-господарську діяльність аптеки
53. Старша медична сестра хірургічного відділення міської лікарні звернулась
до міжлікарняної аптеки. Який документ є підставою для відпуску перев'язочних
матеріалів з цієї аптеки?
+Вимога-накладна
Посвідчення
Рахунок-фактура
Податкова накладна
Паспорт
54. Терапевтичне вiддiлення мiської лiкарнi придбає товар в аптецi. На пiдставi
якого документу товар буде вiдпущений з вiддiлу запасiв?
+Вимоги накладної
Касової книги
Рецептурного журналу
Товарного звiту
Журналу лабораторно-фасувальних робіт
55. Аптека повинна замовити на аптечному складі наркотичні,
психотропні засоби, прекурсори списку №1, для цього потрібно оформити:
+Вимогу-замовлення

Податкова накладна
Витратну накладну
Рахунок-фактура
Рахунок
56. У виробничій аптеці звіт про рух тари відображається у:
+Журналі обліку руху тари і товарному звіті аптеки
Касовій книзі
Прибутковому ордері
Видатковому ордері
Квитанції
57. При прийнятті від заготівельника лікарська рослинна сировина
перевіряється на відповідність вимогам. У разі позитивного висновку, який
документ є підставою для здійснення її оприбуткування в аптеці?
+Приймальна квитанція в трьох примірниках
Накладна
Акт списання
Рахунок-фактура
58. Від жительки селища аптека прийняла 5 кг плодів глоду. Який документ
підтверджує проведену операцію?
+Приймальна квитанція
Платіжна відомість на зарплату
Видатковий касовий ордер
Акт переведення лікарської рослинної сировини в товар
Чек
59. В аптеку надійшла лікарська рослинна сировина від заготівельника.
На підставі якого документа оприбутковується сировина:
+Приймальна квитанція
Накладна
Рахунок
Акт на перевезення ЛРС в товар
Прибуткова накладна
60. При прийманні товару в аптеці мала місце невідповідність між фактичною
наявністю й кількістю, зазначеною в товарно-транспортній накладній по трьох
найменуваннях товару. У якому документі відображається дана невідповідність?
+Акт про встановлення розходження при прийманні товару
Журнал реєстрації надходження товару по групах
Товарний звіт
Видатково-прибуткова накладна
Звіт про фінансово-господарську діяльність
61. Бухгалтер аптеки проводить списання тари багаторазового використання у
зв'язку із псуванням. Яким документом він повинен це оформити?
+Актом про списання

Видатково-прибутковою накладною
Актом переведення тари в товар
Приймальною квитанцією
Накладною
62. Аптека в режимі централізованих поставок одержує товар з аптечного
складу. Виберіть документ, що не використається при обліку надходження товару
в аптеку.
+Прибутковий касовий ордер
Товарний звіт
Журнал обліку товарів по групах
Журнал обліку надходження товарів по найменуваннях і постачальникам
Звіт про фінансово-господарську діяльність аптеки
63. Наприкінці місяця аптека представляє звітність для прийняття
управлінських рішень. Укажіть, до якого виду обліку відноситься «Товарний звіт»
аптеки
+Управлінський
Бухгалтерський
Фінансовий
Статистичний
Податковий
64. На протязі місяця аптека багаторазово одержувала товар від різних
постачальників. Який з накопичувальних документів використовується для
реєстрації отриманого аптекою товару?
+Товарний звіт
Реєстр вимог-накладних
Журнал обліку рецептури
Касова книга
Прибутково-видаткова накладна
65. При заповненні "Товарного звіту" відображено операції, які були проведені
протягом місяця. Вкажіть, яка з їх винна бути відображена у приходній частині
звіту.
+Вартість тарифів за індивідуальне виготовлення
Списання товару
Списання основних засобів
Списання малоцінного інвентарю
Реалізація товару
66. Серед господарських операцій по надходженню товарів вiд постачальників
існують iншi внутрiшньоаптечнi операції, які також збільшують залишок товарів в
аптеці. Яка з наведених господарських операцій збільшує товарний запас в аптечних
закладах?
A. Дооцінка по лабораторно-фасувальним роботам
B. Вибуття товарiв на господарські потреби
C. Втрати вiд списання

D. Недостача при iнвентаризацiї
E. Повернення товару постачальнику
67. При заповненні "Товарного звіту" завідувач аптеки відобразив ряд
господарських операцій у прибутковій частині. Укажіть цю операцію?
+Закупівля лікарських засобів і товарів аптечних асортиментів
Сума реалізованих торговельних накладень
Витрата товару на господарські потреби
Сума проданого товару
Уцінка по лабораторно-фасувальних роботах
68. Вкажіть господарську операцію, яка повинна бути відображена під час
складання звітності у прибутковій частині “Товарного звіту”
+Оприбутковано товар, який надійшов від постачальника
Списання малоцінного інвентарю
Реалізація товару
Списання товару
Списання основних засобів
69. Завідувач аптекою складає "Товарний звіт" за місяць. Які господарські
операції він повинен занести у витратну частину звіту?
+Реалізація лікарських засобів
Надходження лікарської рослинної сировини
Виплата заробітної плати співробітникам
Надходження аптечного посуду
Дооцінка по лабораторно-фасувальних роботах
70. При заповненні товарного звіту відображаються прибуткові та
видаткові господарські операції. Яка із наведених операцій зменшує товарний
залишок аптеки?
+Сума реалізованого товару
Надходження лікарських засобів від постачальників
Дооцінка з лабораторних та фасувальних робіт
Нарахування заробітної плати
Закупівля посуд у населення
71. За звітний період аптека здійснювала забезпечення населення готовими
лікарськими засобами. Яка господарська операція вплине на збільшення товарного
залишку аптеки?
+Надходження товару з аптечного складу
Уцінка з фасувального журналу
Списання товару
Списання малоцінного інвентарю
Нарахування заробітної плати
72. На кінець звітного періоду складений товарний звіт. В якому вимірі
враховується весь товар, що надійшов в аптеку?
+У грошовому вимірі за закупівельною і роздрібною ціною

У натурально-кількісному й грошовому вимірі
У грошовому вимірі за митною ціною
У натурально-кількісному вимірі
У грошовому вимірі за роздрібною ціною
73. Аптека здійснює роздрібну реалізацію лікарських засобів населенню.
Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікуються як дохід аптеки
+Виручка аптеки
Нарахування податків
Нарахування заробітної плати
Списання собівартості реалізованого товару
Надходження авансу від покупця
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В АПТЕКАХ
(ФАРМ.ФІРМАХ)

1. Перед складанням річної фінансової звітності в аптеці обов'язково
проводитися інвентаризація. При інвентаризації основних засобів у першу чергу
необхідно перевірити:
+Наявність і стан реєстрів аналітичного обліку основних засобів (інвентарні картки,
описи інвентарних карток тощо)
Статутний капітал
Фактичну наявність грошових коштів і цінних паперів
Дебіторсько-кредиторську заборгованість
Фактичні залишки наркотичних, психотропних, отруйних, сильнодіючих засобів і
прекурсорів списку 1
2. В аптеці проводиться інвентаризація. За ступенем охоплення досліджуваних
одиниць обліку інвентаризація може бути:
+Повною
Плановою
Періодичною
Вибірковою
Раптовою
3. Інвентаризація, що проводиться без попереднього оприлюднення дати,
відноситься до:
+Раптової
Планової
Повної
Часткової
Вибіркової
4. Інвентаризація, що проводиться без попереднього оприлюднення дати,
відноситься до:
*Позапланової
Планової
Повної

Часткової
Вибіркової
5. Вкажіть, в якому випадку інвентаризацію товарно-матеріальних
цінностей в аптеці проводити не обов’язково?
+При одержані позитивної відповіді постачальника щодо задоволення претензії на
недовантаження товарно-матеріальних цінностей
При встановленні фактів зловживання
По розпорядженню судово-слідчих органів
На випадок стихійних лих
При зміні матеріально-відповідальних осіб до 50%
6. В аптеках відповідно законодавства проводитися інвентаризація товарноматеріальних цінностей. У який термін на підприємствах проводять інвентаризацію
грошових коштів?
+Не менше одного разу в квартал
1 раз у три роки
Не рідше одного разу на рік, але не раніше першого листопада
Не рідше 2 разів на рік
Щомісячно
7. За даними інвентаризації в аптеці встановлена нестача лікарських засобів.
Бухгалтер розрахував суму збитку, яка підлягає відшкодуванню винними особами.
Куди перераховується різниця між сумою, яка підлягає відшкодуванню й обліковою
сумою матеріальних цінностей?
+До бюджету
Списується на результат основної діяльності
У податкову інспекцію
На поточний рахунок
Списується на інші доходи операційної діяльності
8. Під час планової інвентаризації готівки в касі аптеки виявлені надлишки
грошів. Вкажіть дії комісії:
+Оприбуткувати
Віднести до статутного капіталу
Віднести до кредиторської заборгованості
Віднести до дебіторської заборгованості
Віднести до резервного фонду
9. При проведенні інвентаризації в аптеці виявлені надлишки товарноматеріальних цінностей. Укажіть дії інвентаризаційної комісії.
+Надлишки оприбутковуються
Підлягають вилученню вищестоящою організацією
Підлягають знищенню
Підлягають негайній реалізації
Списуються
10. Норми природних втрат вираховуються в аптеці у рецептурно-виробничому

відділі:
+Після інвентаризації при виявленні недостачі
Щомісячно
У період інвентаризації
У період звітності аптеки
У кінці шкірного потокового долі
11. Розрахунок природного убутку (природних витрат) в аптеці проводять по
встановлених нормах. У якому випадку його використовують.
+При виявленні недостачі товарів при інвентаризації
При виявленні надлишків товарів при інвентаризації
При переоцінці
У будь-якому разі
За бажанням керівника
12. Під час інвентаризації в аптеці встановлена нестача однієї ампули розчину
ефедрину гідрохлориду 5% - 1,0. Вкажіть норму природної втрати (природного
убутку) для даної лікарської форми
+Не встановлена
0,65%
1,7%
2,15%
0,95%
13. В результаті інвентаризації виявлена недостача товарно-матеріальних
цінностей. При обрахунку результатів використали природні втрати. Для яких
лікарських засобів норми природних втрат не передбачені:
+Готових лікарських засобів
Отруйних речовин, витрачених на виготовлення екстемпоральних лікарських
засобів
Лікарських засобів, витрачених на виготовлення внутрьошноаптечної заготовки
Медикаментів, витрачених на виготовлення екстемпоральних лікарських засобів
Вати гігроскопічної, що розфасована в аптеці
14. Для виробничих аптек без самостійного відділу запасів, норма
природних втрат на лікарські засоби (ЛЗ) індивідуального виготовлення та
внутрішньоаптечної заготовки (ВАЗ) та фасовки становить:
+2,15 % від вартості екстемпоральних ЛЗ і ВАЗ, відпущених за
міжінвентаризаційний період
0,95 % від вартості екстемпоральних ЛЗ і ВАЗ, відпущених за міжінвентаризаційний
період
7,6 % від вартості всіх ЛЗ, які були реалізовані за між інвентаризаційний період
0,65 % від від вартості медикаментів, відпущених в масі ангро
1,6 % від вартості екстемпоральних ЛЗ і ВАЗ, відпущених за міжінвентаризаційний
період
15. Під час інвентаризації в аптеці встановлено недостачу 0,2 г. порошку
атропіну сульфату. Вкажіть норму природної втрати для даного лікарського засобу?

+0,95 %
1,9 %
1,7 %
1,6 %
2,15 %
16. Вкажіть норму природних втрат для отруйних медикаментів, яку
комісія повинна врахувати під час проведення інвентаризації.
+0,95 %
3,0 %
7,6 %
Норми не зазначені
1,9 %
17. Вкажіть норму природних втрат для лікарських речовин, відпущених у
масі (ангро), яку комісія повинна врахувати під час проведення інвентаризації.
+0,65 %
3,0 %
7,6 %
Норми не зазначені
1,9 %
18. Вкажіть норму природних втрат для етилового спирту, відпущеного у
масі (ангро), яку комісія повинна врахувати під час проведення інвентаризації.
+0,65 %
0,85 %
7,6 %
Норми не зазначені
1,9 %
19. При підведенні підсумків інвентаризації в аптеці виявлено нестачу товарів
на 200 грн. Вкажіть, які показники використовуються для розрахунку суми
природної втрати.
+Вартість лікарських речовин для індивідуального приготування ліків за
міжінвентаризаційний період
Кількість екстемпоральних ліків
Сума товарних залишків на кінець місяця
Загальний товарообіг аптеки за міжінвентаризаційний період
Сума товарних залишків на початок місяця
20. У виробничих аптеках у разі недостачі розраховуються норми природної
втрати. До яких лікарських засобів норми втрати не застосовуються?
+Готові лікарські засоби промислового виробництва
Лікарські засоби індивідуального виготовлення
Внутрішньоаптечна заготовка й фасування
Концентрати та напівфабрикати
21. У результаті інвентаризації виявлена недостача. При цьому встановлені
винні особи. Відповідно до законодавства, при розрахунку суми заподіяного аптеці
збитку, сума недостачі, згідно з формулою, перемножується на…

+2
3
4
0,5
Відповідає сумі недостачі
22. В аптеці провели інвентаризацію. У який документ заносяться підсумкові
дані про фактичні й книжкові залишки окремо по кожному відділу й визначається
результат інвентаризації.
+Акт результатів інвентаризації
Товарний звіт
Реєстр
Касова книга
Головна книга
23. Під час проведення інвентаризації в аптеці виявлені розбіжності. Який
документ є підставою для відображення в обліку розбіжностей:
+Акт результатів інвентаризації
Інвентаризаційний опис
Контрольна відомість
Комерційний акт
Видаткова накладна
24. За результатами інвентаризації в аптеці виявлена недостача товару в межах
природного убутку (природних витрат). За якими цінами цей товар буде списаний
на витрати?
+Оптовими
Роздрібними
Контрактними
Заготівельними
Договірними
25. У разі виявлення відхилення фактичних та облікових залишків понад норму
природної втрати завідуючий аптекою зобов’язаний провести службове
розслідування:
+У триденний термін
У п’ятиденний термін
Проведення розслідування не обов’язкове
У десятиденний термін
У місячний термін
26. Якщо інвентаризація проводиться у зв'язку з розкраданням, то до складу
інвентаризаційної комісії додатково включаються
+Представники органів міліції
Економіст
Бухгалтер
Матеріально відповідальні особи
Інші працівники, що знають об'єкт інвентаризації

