ФАРМАЦЕВТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Заняття 7
«Тематичний пошук галузевої інформації. Сучасні підходи до
ціноутворення і оподаткування аптек (фарм. фірм). Податкова система
України»
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІН
НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ. ПОДАТКОВА ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА
СИСТЕМА УКРАЇНИ
1. Аптека отримала лікарські засоби, включені до Національного
переліку основних лікарських засобів. Яку торговельну (роздрібну) націнку
на ці препарати має право зробити аптека при їх відпуску лікарні за бюджетні
кошти?
+10 %
50 %
40 %
30 %
20 %
2. В Україні одним з основних соціально-економічних механізмів
регулювання доступності лікарських препаратів населенню є.
+Ціноутворення
Ліцензування
Сертифікація
Реєстрація
Квотування
3. Роздрібна ціна на лікарські засоби заводського виробництва
формується в такий спосіб:
+Встановлення торговельної (роздрібної) націнки на закупівельну ціну
Встановлення торговельної (роздрібної) націнки на оптово-відпускну ціну
Встановлення постачальницько-збутової націнки на оптово-відпускну ціну
виробника
Встановлення постачальницько-збутової націнки на митну вартість
Встановлення єдиних роздрібних цін
4. Укажіть на яких рівнях управління в Україні здійснюється
регулювання цін на лікарські засоби й вироби медичного призначення
+Загальнодержавний рівень
Рівень підприємства
Регіональний рівень
Місцевий рівень і рівень підприємства

5. В аптеку від постачальника надійшли препарати, які включені в
Національний перелік основних лікарських засобів. Який вид цін
установлюється на ці препарати?
+Регульована ціна
Вільна ціна
Фіксована ціна
Договірна ціна
Індикативна ціна
6. В аптеку надійшли лікарські засоби, включені у Перелік
обов'язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих)
лікарських засобів. Який вид ціни встановлено на ці засоби?
+Регульована
Вільна
Ринкова
Референтна
Договірна
7. У випадку закупівель лікарських засобів за рахунок державного й
місцевого бюджетів формування роздрібних цін на ліки здійснюється в такий
спосіб:
+Встановлення 10% торговельної (роздрібної) націнки на закупівельну ціну
Встановлення 35% торговельної (роздрібної) націнки на оптово-відпускну
ціну
Встановлення 25% торговельної (роздрібної) націнки на закупівельну ціну
Встановлення 40% торговельної (роздрібної) націнки на оптово-відпускну
ціну
Рівень націнок визначається аптеками самостійно й не регулюється
державою
8. В аптеку надійшли лікарські засоби, включені в перелік
обов'язкового мінімального асортименту (соціально орієнтованих)
лікарських засобів. Вкажіть граничний рівень постачальницькозбутової надбавки оптової фірми
+Не вище 10% оптово-відпускної ціни
Не вище 15% оптово-відпускної ціни
Не вище 20% оптово-відпускної ціни
Не обмежується
Не вище 35% оптово-відпускної ціни
9. Вкажіть переліки, згідно з якими здійснюється державне
регулювання цін на лікарські засоби:
+Національний перелік та перелік обов'язкового мінімального асортименту
(соціально орієнтованих) лікарських засобів
Державний формуляр лікарських засобів

Перелік лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які
відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів
Перелік отруйних лікарських засобів
Перелік сильнодіючих лікарських засобів
10. Роздрібна ціна на лікарські засоби, що закуповуються за
бюджетні кошти, формується шляхом встановлення граничної
торговельної націнки у розмірі:
+10% до закупівельної ціни
25% до закупівельної ціни
25% до оптово-відпускної ціни
30% до референтної ціни
50% до закупівельної ціни
11. Однією зі складових Пілотного проекту у сфері охорони здоров’я й
фармації є запровадження нового метода державного регулювання цін на
лікарські засоби. До вказаного методу належить:
+Референтне ціноутворення
Тендерне ціноутворення
Обмеження рентабельності виробництва
Пільгове оподаткування
Перемовини з виробниками стосовно обсягів закупівель та рівнів цін
12. Визначте, який показник характеризує обсяг реалізації продукції при
якому дохід від реалізації дорівнюватиме витратам на функціонування
аптеки
+Точка беззбитковості
Прибуток балансовий
Прибуток чистий
Товарний залишок
Товарообіг оптовий
13. Аптека приймає від населення ЛРС. За якими цінами аптека
виплачує кошти за ЛРС заготівникові?
+Заготівельними
Індексованим
Роздрібним
Фіксованим
Оптовим
14. Лікувальна косметика в аптеках оподатковується податком на додану
вартість за ставкою 20%. Хто його сплачує?
+Кінцевий споживач

Виробник лікарського засобу
Оптова фірма посередник
Аптека
Митна служба
15. Діюча система оподаткування аптек передбачає своєчасну сплату
податків, зборів, обов’язкових платежів. Вкажіть податок, який відноситься
до місцевих.
+Комунальний податок
Податок на додану вартість
Податок з доходу фізичних осіб
Податок на прибуток підприємств
Податок на нерухоме майно
16. При здачі заліку по практиці, студентові було задане питання: "Яка
система включає сукупність правових норм, які регулюють розміри, форми,
методи й строки стягнення податків і платежів, що мають податковий
характер і необхідні державі для виконання її функції?"
+Податкова
Облікова
Статистична
Звітності
Оплати праці
17. На практичному занятті студенту було задане питання: "Як
називаються обов'язкові внески до бюджету відповідного рівня (центральних
і місцевих органів влади), які здійснюють платники відповідно до законів
України про оподатковування"
+Податки
Соціальні виплати
Страхові виплати
Страхові премії
Оплата праці
18. Аптека реалізує товари з ПДВ. Укажіть на яку групу товарів
аптечного асортименту поширюються пільги за ПДВ?
+Лікарські засоби
Дитяче харчування
Оптика
Парфумерно-косметичні засоби
Мінеральні води
19. Аптека здійснює забезпечення населення лікарськими препаратами
за готівку. Укажіть розмір ПДВ при реалізації лікарських препаратів?

+7 %
10 %
15 %
20 %
30 %
20. При розрахунку податкових зобов'язань аптеки бухгалтер проводить
розрахунок всіх видів податків. Укажіть ставку податку на землю для аптек
+0 %
10 %
20 %
25 %
30 %
21. Аптека планує закупівлю й реалізацію товарів різних облікових груп.
Укажіть, на яку групу товару поширюються пільги за ПДВ
+Лікарські засоби
Дитяче харчування
Оптика
Лікувальна косметика
Парфумерна продукція
22. За характером сплати до бюджету податки та збори поділяють
на прямі та непрямі, до прямих податків (зборів) належить.
+Податок на прибуток підприємства
Податок на додану вартість
Митний збір
Акцизний збір
Всі зазначені податки є непрямими
23. Для операцій з реалізації лікарських засобів в Україні застосовується
пільгова ставка ПДВ, вона складає:
+7%
10%
30%
5%
18%

