Перелік питань до підсумкового модульного контролю
з дисципліни
«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЕКОНОМІКА ФАРМАЦІЇ»
1. Організація фармацевтичного забезпечення населення в Україні. Законодавча і
нормативна база функціонування фармацевтичної галузі.
2. Організаційна структура аптечних установ (наявність відділів).
3. Порядок відкриття аптек і ліцензування їх діяльності.
4. Задачі, функції аптек і їх структурних підрозділів. Класифікація аптек (фарм. фірм)
5. Матеріальна відповідальність в аптечних установах, її види і порядок оформлення.
6. Класифікації лікарських препаратів.
7. Порядок безрецептурного відпуску в Україні і зарубіжній фармацевтичній
практиці. Законодавча і нормативна база безрецептурного відпуску.
8. Система ОТС-препаратів. Основні вимоги, що пред'являються до препаратів
безрецептурного відпуску.
9. Рецептурно-виробничий відділ аптеки, його функції, штат, оснащення.
10.Загальні правила виписування рецептів, форми рецептурних бланків.
11.Правила прийому рецептів. Права і обов'язки провізора по прийому рецептів і
відпуску ліків.
12.Категорії амбулаторних хворих, які одержують ліки на умовах 50% оплати,
особливості оформлення рецептів, їх облік.
13.Категорії амбулаторних хворих, які одержують ліки безкоштовно, особливості
оформлення рецептів.
14.Особливості відпуску наркотичних лікарських засобів амбулаторним хворим.
15.Правила виписування і відпуску з аптек амбулаторним хворим психотропних
речовин, прекурсорів і засобів, що мають одурманюючу дію.
16.Правила оформлення рецептів, що містять наркотичні лікарські засоби, термін дії і
зберігання рецептів в аптеці.
17.Правила таксування екстемпоральних рецептів в аптечних установах.
18.Рецептура аптечних установ, види рецептури, структура, облік амбулаторних
рецептів.
19.Пільгова рецептура, облік і порядок відшкодування аптеці вартості ліків,
відпущених на пільгових умовах.
20.Система контролю якості фармацевтичних товарів в Україні.

21.Види внутрішньоаптечного контролю.
22.Контроль якості ліків: обов'язки провізора – аналітика аптеки, документи з обліку
результатів контролю якості ліків.
23.Внутрішньоаптечний контроль якості ліків в аптечних установах, попереджувальні
заходи щодо запобігання браку при виготовленні ліків.
24.Організація контролю якості лікарських засобів для ін'єкцій і новонароджених.
25.Предметно-кількісний облік в аптечних установах, мета і документальне
відображення.
26.Організація вхідного контролю якості фармацевтичних товарів в організаціях
оптової торгівлі, аптеках (фарм. фірмах).
27.Організація роботи відділу запасів. Задачі і функції відділу.
28.Організація роботи аптеки з товарними запасами. Обов'язки провізора по
внутрішньоаптечних заготовках.
29.Організація постачання аптечних підприємств.
30.Контракт – основні розділи, порядок складання.
31.Господарські засоби аптеки, їх класифікація.
32.Види обліку в аптеках, задачі, вимоги і принципи обліку, регламентація. Облікові
вимірники.
33.Внутрішньогосподарський (управлінський) облік в аптечних установах, його
значення, задачі, вимоги.
34.Надходження товарів і інших матеріальних цінностей до аптечних установ, правила
прийому, оприбуткування, облік.
35.Операції по збільшенню суми товарних запасів, їх документальне оформлення.
36.Витрата товарно-матеріальних цінностей аптечних установ. Товарообіг аптечної
установи, його значення як економічного показника, види товарообігу.
37.Роздрібний товарообіг аптеки, його характеристика і облік (документація).
38.Роздрібний товарообіг, визначення, структура, його аналіз і планування.
39.Оптовий товарообіг аптеки, його характеристика, облік (документація), аналіз і
прогнозування.
40.Інші витрати товарно-матеріальних цінностей: облік і документальне оформлення.
41.Списання товарів на господарські потреби аптеки: документування.
42.Витрати, пов'язані з наданням першої долікарської допомоги, їх облік і списання.
43.Списання на витрати різних товарних втрат, документальне оформлення списання.
44.Інші активи аптечних установ: класифікація і методики визначення їх нормативів.

45.Допоміжні матеріали аптечних установ. Облік і документальне оформлення
приходу і витрати допоміжних матеріалів.
46.Класифікація тари і облік її руху в аптечних установах.
47.Лікарська рослинна сировина: порядок прийому, документальне оформлення, облік
руху.
48.Основні засоби аптечних установ, їх класифікація, види вартості.
49.Амортизаційний фонд: визначення, порядок створення, призначення, методики
розрахунку.
50.Оборотні кошти
фінансування.
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51.Товарні запаси аптеки: характеристика, призначення, чинники, які впливають на їх
величину.
52.Норматив товарних запасів аптеки, його призначення і методики розрахунків згідно
з Національним стандартом 9 “Запаси”.
53.Методика аналізу і планування надходження товарів до аптечних установ.
54.Види безготівкових розрахунків, які здійснюються аптечними установами.
55.Звітність аптечних установ: види звітності, їх характеристика, порядок надання.
56.Банківське кредитування: основні принципи, види кредитів, їх призначення.
57.Основні способи погашення банківської заборгованості.
58.Форми оплати праці аптечних працівників, їх застосування в аптечних закладах.
59.Організація обліку робочого часу і порядок оплати праці в аптечних організаціях.
Документальне оформлення.
60.Методики розрахунку відпускних і допомога з тимчасової непрацездатності.
61.Порядок нарахування доплати за роботу в святкові дні, допомоги з вагітності і
пологів та інше.
62.Обов'язкові утримання із заробітної платні.
63.Грошові кошти в аптечних підприємствах. Основні положення ведення касових
операцій.
64.Облік руху грошових коштів в аптеці, прибуткові і вибуткові операції.
65.Визначення товарних залишків аптеки за даними товарного звіту.
66.Бухгалтерський облік: характеристика, вимоги, основні принципи, регламентація.
Національні стандарти бухгалтерського обліку.
67.Бухгалтерські рахунки: структура, класифікація, призначення. Бухгалтерські
проводки.

68.Синтетичні і аналітичні бухгалтерські рахунки і їх взаємозв'язок.
69.Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку: визначення і види.
70.Бухгалтерський баланс: визначення і структура, порядок складання.
71.Аналіз даних балансу аптечного підприємства.
72.Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей в аптеці, її задачі і види.
73.Порядок проведення інвентаризації і оформлення її результатів в аптеці.
74.Інвентаризація грошових коштів, розрахунків з покупцями і постачальниками
(періодичність проведення, документальне оформлення результатів).
75.Інвентаризація медикаментів, що знаходяться на предметно-кількісному обліку:
порядок проведення інвентаризації, документальне оформлення.
76.Природні втрати в аптечних установах: визначення, розрахунок і порядок списання.
77.Особливості ціноутворення на ліки індивідуального виготовлення. Сутність і
значення тарифів.
78.Перерахуйте структурні елементи, які включаються в тарифи за виготовлення і
фасовку ліків і виробів медичного призначення.
79.Зарубіжний досвід організації системи медичного страхування.
80.Товарообіг аптечної установи, його значення як економічного показника, види
товарообігу.
81.Роздрібний товарообіг, визначення, структура, його аналіз і планування.
82.Оптовий товарообіг аптеки, його характеристика, аналіз і прогнозування.
83.Товарні запаси аптеки: характеристика, призначення, чинники, які впливають на їх
величину.
84.Норматив товарних запасів аптеки, його призначення і методики розрахунків згідно
з Національним стандартом 9 “Запаси”.
85.Методика аналізу і планування надходження товарів до аптечних установ.
86.Банківське кредитування: основні принципи, види кредитів, їх призначення.
87.Основні способи погашення банківської заборгованості.
88.Аналіз даних балансу аптечного підприємства.
89.Основні економічні показники діяльності аптечних організацій, їх характеристика.
90.Система ціноутворення на лікарські засоби як міжнародна проблема. Підходи до
формування цін на лікарські засоби за кордоном.
91.Система цін на медикаменти: задачі, функції і вимоги. Види цін. Порядок
державного регулювання цін на лікарські засоби.

92.Ціноутворення на лікарські засоби: методика розрахунку торгової націнки на готові
лікарські засоби і вироби медичного призначення.
93.Види і структура цін на медикаменти промислового і аптечного виробництва.
94.Особливості ціноутворення на ліки індивідуального виготовлення. Сутність і
значення тарифів.
95.Торгові накладення, чинники, які впливають на їх розмір.
96.Поняття “Дохід” згідно з Національним стандартом бухгалтерського обліку.
97.Витрати аптек (фарм. фірм), класифікація, відображення в обліку.
98.Значення витрат як економічного показника для діяльності аптек (фарм. фірм).
99.Економічні показники прибутку і рентабельності, їх сутність і чинники, що
визначають їх розмір.
100. Система оподаткування: поняття, призначення.
101. Податки і їх класифікація. Особливості оподаткування аптечних підприємств.
102. Поняття валових доходів і валових витрат в системі оподаткування. Методика
розрахунку прибутку оподаткування.
103. Система податкових пільг: сутність і задачі.
104. Фармакоекономіка – визначення, метод і предмет дослідження.

