ФАРМАЦЕВТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Заняття 5-6
«Класифікація інформаційних баз, міжнародні та вітчизняні джерела
медичної та фармацевтичної інформації. Єдине інформаційне поле у
системі охорони здоров’я та фармації. Основи фармаекономіки:
принципи, механізми та методи. Інформаційне забезпечення у
дослідженні фармаекономічних показників»
ОСНОВИ ФАРМАЕКОНОМІКИ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОЇ НАУКИ. ЕКОНОМІЧНІ
РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ТОВАРООБІГУ, ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ,
НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

1. Студент-практикант при заповненні щоденника написав: "Виручка від
продажу споживчих товарів безпосередньо населенню – це...". Вкажіть назву
економічного показника
+Роздрібний товарообіг
Оптовий товарообіг
Торговельні накладення
Витрати
Прибуток
2. Порівняльний аналіз показників роботи двох аптек показав, що
нормативи товарного запасу в днях становили відповідно 20 і 30 днів. Який з
вказаних показників не використовується для розрахунку нормативу
товарних запасів?
+Фонд заробітної плати
Рівень торгової націнки
Обсяг реалізації
Оборотність товару
Залишок товару в роздрібних цінах
3. Вкажіть, яка з перелічених господарських операцій щодо реалізації
лікарських засобів та виробів медичного призначення є складовою оптового
товарообігу в аптеці?
+Реалізація ЛЗ та ВМП за безоплатними рецептами міської поліклініки № 7
Реалізація ЛЗ населенню за повну вартість
Реалізація безрецептурних ЛЗ
Реалізація товарів аптечного асортименту за повну вартість
Виручка структурного підрозділу (аптечного пункту)
4. При оприбуткуванні товару, що надійшов, аптека відображає суму
торговельної націнки. Як розраховується торговельна (роздрібна) націнка?
+Різниця між роздрібною і закупівельною вартістю товарів
Різниця між роздрібною ціною і торговельною націнкою

Різниця між роздрібною ціною і митною ціною
Різниця між закупівельною і оптово-відпускною ціною
Різниця між товарними залишками
5. Вкажіть, до якої групи товарних запасів (за призначенням)
відносяться ЛЗ для ліквідації спалахів кору (корової краснухи)?
+Цільового призначення
Поточного призначення
Сезонного призначення
Довгострокового завезення
Правильної відповіді нема
6. Назвіть інтегральну науку, яка поєднує знання економіки з іншими
галузями науки (медицина, маркетинг, соціологія) та досліджує вплив різних
факторів на рівень фармацевтичної допомоги населенню та стан
фармацевтичної галузі в цілому
+Фармаекономіка
Фармакоепідеміологія
Фармакопрогнозування
Фармакоекономіка
Фармагностика
7. Вкажіть, до якої групи товарних запасів відносяться лікарські засоби
для забезпечення повсякденного попиту
+Поточні
Сезонні
Цільові
Довгострокового завезення
Правильної відповіді нема

ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК (ФАРМ. ФІРМ)

1. При прийнятті управлінських рішень завідувач аптекою використовує
дані економічного аналізу. Назвіть основні показники, що характеризують
торгово-фінансову діяльність аптек.
+Товарообіг, торговельні накладення, витрати, прибуток, рентабельність
Тільки товарообіг
Тільки прибуток
Тільки рентабельність
Прибуток і рентабельність
2. За підсумками року завідувач аптекою ухвалив рішення щодо
проведення аналізу торгово-фінансової діяльності. Рівень витрат обігу
розраховується як відносний показник, тобто у відсотковому відношенні, як
сума витрат до...
+Загального товарообігу в роздрібних цінах
Прибутку
Рентабельності
Витрат
Рецептури
3. Вкажіть, які з перелічених витрат відносяться до умовно-постійних?
+Витрати на оренду та утримання основних фондів
Витрати на перевезення товару
Витрати на оплату праці
Витрати на передпродажну підготовку товарів
Втрати товарів в межах норм природних збитків
4. Аптека забезпечує населення готовими лікарськими засобами.
Вкажіть господарську операцію, яка ідентифікуються як витрати аптеки.
+Списання собівартості реалізованого товару
Виручка аптеки
Виручка структурного підрозділу
Податок з доходів фізичних осіб
Оприбуткування товару
5. 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

6. Аптека успішно функціонує на фармацевтичному ринку. Вкажіть
господарську операцію, яка ідентифікуються як дохід аптеки.
+Виручка структурного підрозділу аптеки
Списання собівартості реалізованого товару
Надходження авансу від покупця
Нарахування податків
Нарахування заробітної плати
7. Серед господарських операцій по вибуттю товарів в аптеках мають
місце інші види вибуття товарів, що документується. Виберіть основний вид
витрати товару.
+Реалізація
Надання першої долікарської допомоги
На господарські потреби
На проведення експертизи лікарських засобів ти інших товарів
При недостачі за рахунок списання природного збитку
8. Вкажіть економічний показник, який характеризує результат
торгово-фінансової діяльності аптек (фармацевтичних фірм)
*Прибуток
Товарні запаси
Товарообіговість
Торговельні накладення
Витрати
9. Вкажіть економічний показник, який характеризує ефективність
торгово-фінансової та виробничої діяльності аптеки або фармацевтичної
фірми?
*Рентабельність
Рецептура
Товарообіг
Торговельні накладення
Витрати
10. Оберіть основне джерело формування доходу аптеки з наведених
нижче:
*Торговельні накладення
Орендна вільних виробничих приміщень
Оренда виробів медичного призначення
Знижки
Акційні пропозиції

