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Тестові завдання з дисципліни «ОЕФ» для ліцензійного іспиту КРОК-2
для студентів спеціальності «Клінічна фармація»
1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК ЯК ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Вкажіть документ, який надає право ведення будь-якого виду підприємницької
діяльності у фармації:
*Ліцензія
Патент
Сертифікат
Довіреність
Бухгалтерський звіт
Основною складовою системи регуляторної політики у фармації є:
*Ліцензування діяльності
Управління діяльністю
Сертифікація діяльності
Складання бухгалтерського балансу
Немає вірної відповіді
Основними функціями аптеки є:
*Усі відповіді вірні
Торгова
Виробнича
Інформаційна
Соціальна
2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ
МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ. РЕІМБУРСАЦІЯ ВАРТОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Компенсація вартості спожитих лікарських засобів пацієнтам називається
*Реімбурсація
Трансфертні виплати
Ціноутворення
Страхові внески
Страхові премії
В світовій практиці розрізняють декілька типів моделей систем охорони здоров’я й
фармації. Вкажіть характеристики, яким відповідає «приватна» (ринкова ) модель.
*Медична послуга – звичайний товар, що може бути куплений та проданий
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Медична послуга – суспільне благо
Медична послуга – витрати, необхідні для підтримки здоров’я
Всі наведені відповіді вірні
Правильна відповідь відсутня
У системі медичного страхування беруть участь різні суб’єкти. Фізичні особи, на
користь яких укладається договір страхування називаються:
*Застрахованими особами
Страховиками
Страхувальниками
Провізорами
Лікарями
Хворому на цукровий діабет виписано рецепт на лікарський препарат для лікування
основного захворювання. Вкажіть розмір відшкодування вартості препарату за
рахунок державних коштів.
*100%
50%
30%
10%
Вартість не підлягає відшкодуванню
3. ОРГАНІЗАЦІЯ РЕЦЕПТУРНОГО ТА БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ВІДПУСКУ ЛІКІВ.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕДМЕТНО-КІЛЬКІСНОГО ОБЛІКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.

Серед наведеного переліку лікарських засобів вкажіть препарат, що підлягає
предметно-кількісному обліку в аптеці
*Зопіклон, табл.
Корвалол, краплі
Цетиризин, сироп
Азитроміцин, табл.
Бронхолітин, сироп
В аптеку звернувся хворий з рецептом на лікарський препарат Трамадол, розчин для
ін’єкцій. Вкажіть необхідну форму рецептурного бланку
*Форма №3
Форма №1 (два екземпляри)
Форма №3 (два екземпляри)
Форма №1 та форма №3
Форма №1
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За рецептом хворого були виготовлені очні краплі, що містять етилморфіну
гідрохлорид. Який документ потрібно заповнити для врахування витраченого
етилморфіну гідрохлориду?
*Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів в
аптечних закладах
Оборотна відомість
Реєстр виписаних вимог-накладних
Журнал обліку оптового відпуску й розрахунків з покупцями
Товарний звіт
Під час проведення перевірки правильності обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів в аптеці здійснюється контроль ведення звітної документації.
Який термін зберігання Журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів в аптечних закладах?
*5 років, не враховуючи поточного
1 рік
2 роки
10 років
Не зберігається
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.

Який з документів вказує на відповідність серії лікарського засобу вимогам,
установленим під час його реєстрації в Україні?
*Сертифікат якості виробника
Акт перевірки
Товарно-транспортна накладна
Супровідний лист
Довіреність
Який з видів контролю якості лікарських засобів відноситься до компетенції
уповноваженої особи?
*Вхідний
Фізичний
Хімічний
Аналітичний
Виробничий
Оберіть визначення терміна «лікарський засіб, який навмисно неправильно
промаркований щодо ідентичності та назви виробника»
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*Фальсьфікований препарат
Незареєстрований препарат
Субстандартний препарат
Генеричний препарат
Оригінальний препарат
Назвіть відповідальну особу за проведення вхідного контролю лікарських засобів в
аптеці згідно Наказу МОЗ №436
*Уповноважена особа
Провізор-аналітик
Завідувач аптеки
Фармацевт
Касир
5. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ В АПТЕКАХ (ФАРМ.ФІРМАХ)

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
Вкажіть структурні складові бухгалтерського балансу аптечної організації
*Актив та пасив
Прихід та витрати
Дебет та кредит
Звіт про прибутки і збитки
Всі вказані складові
На протязі місяця аптека отримувала товар від різних постачальників. Який з
накопичувальних документів використовується для реєстрації отриманого товару
*Товарний звіт
Журнал обліку рецептури
Реєстр товарних накладних
Касова книга
Прибутково-видаткова накладна
Вкажіть яким видом обліку в аптеці передбачено складання звітної форми «Баланс»
*Бухгалтерським
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Управлінським
Податковим
Статистичним
Не передбачено вказаними видами обліку
6. ОБЛІК РУХУ ТОВАРУ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В АПТЕКАХ
(ФАРМ.ФІРМАХ)

Вкажіть господарську операцію, яка повинна бути відображена під час складання
звітності у приходній частині «Товарного звіту»
*Оприбутковано товар, який надійшов від постачальника
Списання малоцінного інвентарю
Реалізація товару
Списання товару
Списання основних засобів
При заповненні товарного звіту відображаються прибуткові та видаткові господарські
операції. Яка із наведених операцій зменшує товарний залишок аптеки?
*Сума реалізованого товару
Нарахування заробітної плати
Закупівля посуду у населення
Надходження лікарських засобів від постачальників
Дооцінка з лабораторних та фасувальних робіт
Вкажіть господарську операцію, яка відображається у прибутковій частині товарного
звіту
*Оприбутковано товар від постачальника
Списано основні засоби
Списано товар
Списано малоцінний інвентар
Реалізовано товар лікарням
7. ОБЛІК РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ
ЦІННОСТЕЙ В АПТЕКАХ (ФАРМ.ФІРМАХ).

Інвентаризація, що проводиться без попереднього оприлюднення дати, відноситься до:
*Позапланової
Планової
Повної
Часткової
Вибіркової
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Як називається документ для проведення розрахункових операцій з покупцями в разі
відсутності електроенергії або поломки реєстратора роздрібних оборотів?
*Розрахункова квитанція
Видаткова накладна
Акт результатів інвентаризації
Податкова накладна
Товарний звіт
При проведенні готівкових розрахунків, який з документів оформлюється касиром при
надходженні грошових коштів до каси підприємства?
*Прибутковий касовий ордер
Видатковий касовий ордер
Товарно-транспортна накладна
Довіреність
Чек
Назвіть документ який призначений для проведення готівкових розрахункових
операцій з покупцями аптеки?
*Фіскальний касовий чек
Прибуткова накладна
Платіжне доручення
Видатковий касовий ордер
Товарний звіт
8. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В АПТЕКАХ (ФАРМ.ФІРМАХ)

Винагорода за роботу, виконану відповідно до встановлених норм праці, називається:
*Основна заробітна платня
Додаткова заробітна платня
Фонд основної виплати
Фонд заробітної плати
Немає вірної відповіді
Для нарахування допомоги за тимчасовою непрацездатністю, за винятком травм на
підприємстві, застосовуються коефіцієнт, який залежить від страхового стажу.
Визначте вказаний коефіцієнт, якщо страховий стаж дорівнює 6 років
*80%
60%
100%
50%
10%
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Середня заробітна плата при нарахуванні коштів для відпустки, розраховується….
*За останні 12 місяців
За останні 2 місяці
За останні 6місяців
За останні 8 місяців
Немає вірної відповіді
9. ОСНОВИ ФАРМАЕКОНОМІКИ ЯК ІНТЕГРАЛЬНОЇ НАУКИ. ЕКОНОМІЧНІ
РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ТОВАРООБІГУ, ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ,
НАДХОДЖЕННЯ ТОВАРУ

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
Вкажіть первинні документи необхідні для обліку надходження товарів в аптеку
*Усі перелічені відповіді правильні
Товарно-транспортна накладна
Податкова накладна
Сертифікат якості
Реєстр лікарських засобів за накладною
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
Вкажіть, до якої групи товарних запасів відносяться лікарські засоби для забезпечення
повсякденного попиту
*Поточні
Сезонні
Цільові
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Довгострокового завезення
Правильної відповіді нема
10. ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ, ДОХОДІВ ТА
ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ АПТЕК (ФАРМ. ФІРМ)

Вкажіть економічний показник, який характеризує результат торгово-фінансової
діяльності аптек (фармацевтичних фірм)
*Прибуток
Товарні запаси
Товарообіговість
Торговельні накладення
Витрати
Вкажіть економічний показник, який характеризує ефективність торгово-фінансової та
виробничої діяльності аптеки або фармацевтичної фірми?
*Рентабельність
Рецептура
Товарообіг
Торговельні накладення
Витрати
Оберіть основне джерело формування доходу аптеки з наведених нижче:
*Торговельні накладення
Орендна вільних виробничих приміщень
Оренда виробів медичного призначення
Знижки
Акційні пропозиції
11. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ
ЗАСОБИ. ПОДАТКОВА ТА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ.

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
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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
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
Для операцій з реалізації лікарських засобів в Україні застосовується пільгова ставка
ПДВ, вона складає:
*0%
10%
30%
5%
18%

