ФАРМАЦЕВТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
КОНТРОЛЬ ЗМ 1
1. На фармацевтичному ринку України функціонують аптеки різних
форм власності. Вкажіть вид власності для комунальної аптеки.
+Відповідної територіальної громади
Групи акціонерів
Трудового колективу підприємства
Приватної особи
2. Як називається форма власності, при якій аптека заснована на
власності відповідної територіальної громади?
+Комунальна
Приватна
Колективна
Колективно-приватна
Державна
3. Пiдприємницька дiяльнiсть без державної реєстрацiї є незаконною.
Ким здiйснюється реєстрацiя пiдприємництва?
+Виконавчий комiтет мiської (районної) ради народних депутатiв
Державна податкова iнспекцiя
Державна служба лiкарських засобiв i виробiв медичного призначення
Органи статистики
Банк
4. Основними функціями аптеки є:
+Усі відповіді вірні
Торгова
Виробнича
Інформаційна
Соціальна
5. Хворий придбав лікарські засоби в аптеці, провізор йому видав
касовий чек. Через деякий час він повернувся і став вимагати повернення
коштів. Як повинен правильно поступити провізор в даній ситуації?
+Відмовити в поверненні
Замінити ці лікарські засоби на інші, які вибере хворий

Повернути гроші покупцю з каси
Повернути свої особисті кошти
Поставити до відома керівника аптеки
6. В місті обласного підпорядкування почав функціонувати
геріатричний центр. Фармацевтична фірма поряд відкриває аптеку. Який вид
спеціалізації варто використати в її роботі?
За специфікою виробничої діяльності
+За характером групи хворих, які обслуговуються
За специфікою збутової діяльності
За специфікою постачання
За специфікою оподаткування
7. У відповідності з основними умовами постачання медичної
продукції, лікарські засоби аптеці повинні відпускатись з залишковим
терміном придатності не менше ____%, а бактерійні препарати – не менше
____ %.
40\%, 20\%
50\%, 40\%
60\%, 30\%
+60\%, 40\%
80\%, 60\%
8. Оптовою фірмою аптеці відпущений ряд лікарських засобів: Вікаїр
табл. № 10, Вінпоцетин табл. 5 мг № 30. Укажіть мінімальний залишковий
термін їх придатності.
+Не менше 60 %
Не менше 80 %
Не менше 70 %
Не менше 50 %
Не менше 40 %
9. З аптечного складу аптеці відпущені бактерійні препарати:
Біфідумбактерин пор. 5 доз фл. № 10, Лаферон пор. 100 тис. МЕ амп. № 10.
Укажіть залишковий термін придатності даних препаратів.
+Не менше 40 %
Не менше 80 %
Не менше 70 %
Не менше 60 %

Не менше 50 %
10. Всі лікарські засоби при зберіганні потребують особливих умов
зберігання в залежності від їх фізичних та фізико-хімічних властивостей. При
якій температурі зберігають ампульний розчин натрію аденозинтрифосфату
(АТФ)?
+3-5 °C
0-2 °C
7-10 °C
10 °C
12-15 °C
11. В аптеці при зберіганні товарів дотримуються певних принципів.
Який принцип розміщення не можна використовувати для лікарських засобів
+За алфавітом
За фізико-хімічними властивостями
За лікарськими формами
За фармакологічними групами
За токсикологічними групами
12. В торговельному залі аптеки дієтичні добавки та харчові продукти
спеціального дієтичного споживання повинні бути розміщені:
+На окремому стенді, стелажі, відділі
За фармакотерапевтичними групами
За показами застосування
Разом з лікарськими засобами
За АТС-класифікацією
13. Хто несе відповідальність за здоров'я пацієнта в практиці
відповідального самолікування?
+Пацієнт
Керівник аптеки
Фармацевт
Компанія – виробник препарату
Лікар
14. В аптеці встановлена колективна матеріальна відповідальність. У
якому випадку договір про матеріальну відповідальність може бути
переоформлений?

+При звільненні з колективу більше 50% його членів
При звільненні з колективу одного співробітника
При звільненні з колективу 5% його членів
При звільненні з колективу 10% його членів
При прийнятті в колектив нових співробітників
15. Визначте, який з відділів аптеки займається прийманням товару за
кількістю і якістю,
його зберіганням, відпуском іншим відділам аптеки:
+Відділ запасів
Рецептурно-виробничий відділ
Відділ готових лікарських форм
Відділ безрецептурного продажу
Відділ лікувальної косметики
16. Згідно чинного законодавства всі приміщення в яких приймаються,
зберігаються, контролюються та відвантажуються лікарські засоби
відносяться до виробничих приміщень. Яке з приміщень не відноситься до
виробничих?
+Торговий зал
Асептичний блок
Асистентська кімната
Матеріальна кімната для зберігання лікарських трав
Матеріальна кімната лікарських засобів
17. Воду для ін'єкцій одержують з питної води або води очищеної
шляхом дистиляції й використовують свіжоприготовленою або зберігають
при відповідній температурі. Одержання води для ін'єкцій проводитися:
+В окремій кімнаті асептичного блоку
B асистенскій кімнаті
У мийній
У рецептурному відділі
У торговому залі
18. Аптека має ліцензію на виготовлення лікарських форм в
асептичних умовах. Яке з приміщень не відноситься до асептичного блоку:
+Приміщення для одержання води очищеної
Шлюз
Стерилізаційна
Асептична асистентська

Приміщення для одержання води для ін’єкцій
19. Основним документом, який визначає права і обов'язки сторін з
поставки всіх видів товарів аптечного асортименту, є:
Акти відбору зразків
Акти списання
+Договір
Сертифікати якості товару
Податкові накладні
20. Наказом МОЗ України від 06.07.2012 №498 розширено перелік
товарів аптечного асортименту. Вкажіть групу товарів, яка не входить до
цього переліку
+Канцелярські товари
Предмети догляду за немовлятами, що не зареєстровані як вироби медичного
призначення
Література з питань медицини, фармації та здорового способу життя
Спеціальний одяг для працівників медицини та фармації
Пристрої для доочищення питної води та змінні фільтри-картриджі до них
21. На аптечний склад надійшли товарно-матеріальні цінності від АТ
"Дарниця" у відповідність із договором про поставку. Який відділ складу
безпосередньо приймає товар?
+Прийомний відділ
Відділ експедиції
Відділ комплектації
Відділ зберігання
Оперативний відділ
22. Як називається структурний пiдроздiл аптечного складу, який
здiйснює приймання товару вiд постачальникiв та оперативний контроль за
його надходженням?
+Приймальний вiддiл
Оперативний вiддiл
Вiддiл експедицiї
Товарний вiддiл
Транспортний вiддiл

23. На судовому засіданні адвокат не назвав Закон України, що
регулює
правовідносини,
пов’язані
зі
створенням,
реєстрацією,
виробництвом та контролем якості лікарських засобів. Назвіть його?
+Закон України «Про лікарські засоби»
Закон України «Про власність»
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
Закон України «Про підприємництво»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення»
24. Суб’єкт підприємницької діяльності вирішив відкрити аптечний
пункт у арендованому приміщенні. Яка повинна бути мінімальна площа
цього приміщення?
+18 кв.м.
8 кв.м.
10 кв.м.
12 кв.м.
15 кв.м.
25. Суб’єкт підприємницької діяльності вирішив відкрити аптеку. Яка
мінімальна площа повинна бути?
+50 кв.м.
21 кв.м.
51 кв.м.
67 кв.м.
100 кв.м.
26. Яка мінімальна площа торговельного залу аптеки у місті?
+Не менше ніж 18 кв. м.
Не менше ніж 10 кв. м.
Не менше ніж 21 кв. м.
Не менше ніж 35 кв. м.
Не менше ніж 8 кв. м.
27. На фасаді будівлі аптеки можна розміщувати інформацію, що не
вважається рекламою
+Аптека
Аптека-склад
Економ-аптека

Кардіо-аптека
Чергова аптека
28. Аптека
здійснює
виготовлення
лікарських
засобів
за
індивідуальними рецептами. Укажіть періодичність проведення вологого
прибирання підлоги у виробничих приміщеннях аптек?
+Не рідше 1 разу за зміну
Не рідше 1 разу в 3 дні
Не рідше 1 разу в 5 днів
Не рідше 1 разу на тиждень
Не рідше 1 разу в 10 днів
29. Санітарний режим в аптеках регулюється відповідними
нормативними документами. Як часто повинен проводитися в аптеці
санітарний день?
+Не рідше 1 разу на місяць
Не рідше 1 разу в 3 дні
Не рідше 1 разу в 5 днів
Не рідше 1 разу на тиждень
Не рідше 1 разу в 10 днів
30. З якою періодичністю проводитися контроль та реєстрація
температури у виробничому приміщенні:
+2 рази на добу
1 раз на добу
1 раз на тиждень
Щоденно
2 рази у квартал
31. В аптеку, яка займається індивідуальним виготовленням
лікарських форм, поступили гумові пробки, що були у використанні у
інфекційному
відділенні
лікувально-профілактичного
закладу.
Чи
допускається їх повторне використання?
+Ні, не допускається
Так, допускається
Так, але після дезінфекції
Так, але після дезінфекції з подальшою стерилізацією
Так, але після стерилізації

32. Фірма «Фалбі» отримала ліцензію на право оптової реалізації
лікарських засобів. Назвіть операцію з відпуску товару, яка відноситься до
оптової реалізації.
+Відпуск товарів установам з метою подальшого комерційного
використання.
Відпуск безпецептурних лікарських засобів.
Відпуск готових лікарських засобів.
Відпуск ліків хронічним хворим.
Відпуск екстемпоральних лікарських форм.
33. Суб'єкт господарювання, який провадить діяльність з оптової
торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати на протязі певного часу
документи, що засвідчують факт купівлі або продажу. Вкажіть цей час:
+Не менше трьох років
Не менше одного року
Не менше двох років
Не менше п’яти років
Не менше десяти років
34. ТОВ ФФ "НІКА" здійснює оптову реалізацію лікарських засобів і
виробів медичного призначення в Україні. Яким стандартам належних
практик у відповідності до вимог пропонованими організаціями охорони
здоров'я повинна відповідати діяльність фармацевтичної фірми?
+GDP, GSP
GPP
GMP
GLP, GCP
35. Який мiжнародний стандарт рiзних видiв фармацевтичної
дiяльностi є сукупнiстю правил i вимог до дистриб’юцiї, дотримання яких
забезпечує якiсть ЛЗ у процесi управлiння та організації їх оптової реалізації
на всіх її етапах?
+GDP (Good Distribution Practice)
GPP (Good Pharmaceutical Practice)
GMP (Good Manufacturing Practice)
GLP (Good Laboratory Practice)
GCP (Good Clinical Practice)

36. Оптова й роздрібна торгівля ЛЗ здійснюється на підставі
спеціального дозволу, отриманого суб'єктом підприємницької діяльності
відповідно до законодавства, який називається...
+Ліцензія
Договір
Наказ
Розпорядження
Постанова
37. Вкажіть документ, який надає право проведення певного виду
підприємницької діяльності у фармації:
+Ліцензія
Патент
Сертифікат
Довіреність
Бухгалтерський звіт
38. Основною складовою системи регуляторної політики у фармації є:
+Ліцензування діяльності
Управління діяльністю
Сертифікація діяльності
Складання бухгалтерського балансу
Немає вірної відповіді
39. Аптека здійснює виготовлення внутрішньоаптечних заготовок,
напівфабрикатів і концентратів. Яку ліцензію вона повинна мати для цього?
+На право роздрібної реалізації та на право виготовлення ліків
На право виробництва й оптової реалізації ЛЗ
На право оптової реалізації ЛЗ
На право роздрібної й оптової реалізації ЛЗ
40. Аптека № 26 подає документи для одержання ліцензії на здійснення
роздрібної реалізації ЛЗ. Назвіть орган виконавчої влади, уповноважений
видавати ліцензії на право здійснення діяльності, пов'язаної з імпортом,
виробництвом, оптовою, роздрібною реалізацією ЛЗ?
+Державна служба України з лікарських засобів
Державна санітарно-епідеміологічна служба
Державна податкова інспекція
Державний експертний центр

41. Укажіть, який з державних органів здійснює контроль за дотриманням
ліцензіатами ліцензійних умов з оптової та роздрібної торгівлі ЛЗ:
+Державна служба України з лікарських засобів
Державна санітарно-епідеміологічна служба
Державна податкова інспекція
Державна служба України з контролю за наркотиками
42. Укажіть термін дії ліцензії на право здійснення діяльності,
пов'язаної з імпортом ЛЗ, виробництвом ЛЗ, оптовою, роздрібною
реалізацією ЛЗ:
+Не обмежений
1 рік
3 роки
5 років
10 років
43. У разі планового закриття аптечного закладу для проведення
ремонту, технічного переобладнання
чи
інших
робіт
суб’єкт
господарювання повинен повідомити про це письмово Держлікслужбу
України заздалегідь, але не пізніше:
+10 днів
3 днів
15 днів
2 днів
30 днів
44. Продаж ЛЗ і ВМП безпосередньо населенню (амбулаторним
хворим) для особистого некомерційного використання за готівковий або
безготівковий розрахунок, незалежно від обсягів придбання, повинна
здійснюватися за наявності ліцензії на право:
+Роздрібної торгівлі ЛЗ
Промислового виробництва ЛЗ
Оптової торгівлі ЛЗ
Виготовлення ЛЗ в умовах аптеки
Імпорт ЛЗ
45. Відповідність матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу
встановленим вимогам та заявленим у поданих заявником документах для

одержання ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної
торгівлі ЛЗ встановлюється Держлікслужбою України на підставі:
+Акта перевірки наявності матеріально-технічної бази, кваліфікованого
персоналу
Заяви
Паспорта аптечного закладу
Ліцензії
Усі відповіді вірні
46. У разі планового закриття аптечного закладу для проведення
ремонту, технічного переобладнання чи інших робіт суб'єкт господарювання
має письмово повідомити територіальну Держлікслужбу про це заздалегідь,
але не пізніше ніж за:
+5 днів
10 днів
7 днів
3 дні
12 днів
47. Спецiалiсти фармацiї повиннi перiодично
пiдвищення квалiфiкацiї. Як часто це має вiдбуватися?
+Один раз у п’ять рокiв
Один раз у три роки
Один раз у чотири роки
Один раз у два роки
Один раз у сiм рокiв

проходити

курси

48. В Україні одним з основних соціально-економічних механізмів
регулювання доступності лікарських препаратів населенню є:
+Ціноутворення
Квотування
Сертифікація
Ліцензування
Реєстрація
49. Діяльність аптек підлягає патентуванню. Вкажіть термін дії
торгового патенту
+12 календарних місяців
3 роки

5 років
1 місяць, не враховуючи поточного
6 місяців
50. Компенсація вартості спожитих лікарських засобів пацієнтам
називається
+Реімбурсація
Трансфертні виплати
Ціноутворення
Страхові внески
Страхові премії
51. 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
Медична послуга – суспільне благо
Медична послуга – витрати, необхідні для підтримки здоров’я
Всі наведені відповіді вірні
Правильна відповідь відсутня
52. У системі медичного страхування беруть участь різні суб’єкти.
Фізичні особи, на користь яких укладається договір страхування
називаються:
+Застрахованими особами
Страховиками
Страхувальниками
Провізорами
Лікарями
53. 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

54. Яка з наведених нижче фармакотерапевтичних вимог дозволяє
віднести препарат до категорії безрецептурних?
Препарат недавно був виведений на фармацевтичний ринок і має обмежений
досвід використання на практиці
+Препарат не завдає прямої або непрямої шкоди здоров'ю
Препарат містить речовини, активність і побічне дії яких вимагають
додаткових досліджень
Препарат повинен застосовуватися тільки в стаціонарі
Препарат, застосування якого вимагає рецепта лікаря
55. Калію перманганат включений в Перелік контрольованих речовин.
Вкажіть, чи передбачений відпуску калію перманганату з аптечних кіосків:
+Забороняється
Дозволяється в необмеженій кількості
Дозволяється у розфасованому вигляді по 10 гр. на один відпуск
Дозволяється при наявності рецепту ф-3
Дозволяється при наявності рецепту ф-1
56. Отруйний лікарський засіб, який підлягає предметно-кількісному
обліку, при відпуску хворому безоплатно виписується:
+У 2 примірниках на бланку Ф -1
У 2 примірниках на бланку Ф -3
На бланку Ф-3
На бланку Ф-1
На бланку Ф-3 та бланку Ф-1
57. В аптеку надійшов рецепт на порошки, у якому завищена разова
доза фенобарбіталу без відповідного оформлення. Як повинен поступити
провізор?
+Поставити штамп «Рецепт недійсний» і повернути хворому
Відпустити 1/3 вищої разової дози
Відпустити вищу разову дозу помножену на кількість порошків
Відпустити вищу разову дозу
Відпустити 1/3 вищої разової дози помножену на кількість порошків
58. Лікарські засоби у приміщеннях зберігання лікувальнопрофілактичного закладу слід розташовувати на стелажах, шафах,
холодильниках, а при необхідності - на піддонах, підтоварниках. Вкажіть, де
повинні зберігатись отруйні лікарські засоби?

+У металевій шафі, під замком
У сейфі
У дерев’яній шафі
У холодильнику
У внутрішньому відділенні сейфа
59. Інспектор здійснює перевірку правильності обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Який термін зберігання в
аптеці журналу предметно-кількісного обліку?
+10 років після внесення останнього запису
не зберігається
три роки
чотири роки
два роки
60. Аптека реалізує лікарські засоби. Який з перерахованих лікарських
засобів підлягає предметно-кількісному обліку?
+Трамадол, табл.
Постінор
Гентаміцину сульфат
Стрептоцид
Гідрокортизону ацетат
61. Аптека державної форми власності на підставі ліцензії одержує та
реалізує наркотичні лікарські засоби. Який державний орган розробляє та
переглядає перелік дозволених для застосування в Україні таких засобів?
+Комітет з контролю за наркотиками МОЗ України
Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів
Державний Фармакологічний центр
Державна акціонерна компанія «Ліки України»
62. В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Виберіть
лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних
закладах:
+Кодеїн
Валокордин
Корвалол
Анальгін

Бутадіон
63. Аптека здійснює лікарське забезпечення різних категорій хворих.
Яка група дітей за віком у разі амбулаторного лікування отримує лікарські
засоби безоплатно?
+До 3 років
Від 3 до 6 років
До 6 років
До 16 років
До 10 років
64. До аптеки надійшов рецепт, що оформлений з порушенням вимог.
Вкажіть дії провізора з прийому рецептів:
+Погасити рецепт штампом «Рецепт недійсний» та повернути хворому
Надати хворому копію рецепта
Зареєструвати рецепт у відповідному журналі та відпустити ліки хворому
Відпустити лікарський засіб
Повідомити завідуючого аптекою
65. В аптеку надійшов рецепт на таблетки “Аміназин”. Визначте термін
дії та термін зберігання рецепту в аптеці.
+1 місяць, рецепт повертається зі штампом "Відпущено"
10 днів, 1 рік
2 місяці, 1 рік
10 днів, рецепт повертається хворому
5 днів, 5 років
66. Провізор аптеки відпускає хворому таблетки «Трамадол» за повну
вартість. На якому рецептурному бланку повинен бути виписаний цей засіб?
+Форма 3
Форма 1 у двох екземплярах
Форма 1
Амбулаторним хворим не відпускається
67. В аптеку надійшли лікарські засоби з аптечного складу. Вкажіть
лікарський засіб, що підлягає предметно-кількісному обліку в аптечних
закладах
+Дикаїн
Парацетамол

Анальгін
Новокаїн
Ацетилсаліцилова кислота
68. Провізор відпустив наркотичний лікарський засіб, за рецептом,
виписаним на спецбланку Ф-3 за повну вартість. Скільки повинен зберігатись
цей рецепт в аптеці:
+5 років, не враховуючи поточного року
10 днів
повертається хворому
3 роки
1 рік
69. Провізор повинен терміново, поза чергою, передати рецепт для
виготовлення лікарського засобу, якщо у верхній частині рецепта лікар
поставив:
+«Cito» або «Statim»
Знак оклику
Два знаки оклику
Три знаки оклику
Термін відпуску
70. В аптеку звернувся відвідувач з рецептом на бланку ф-1, на якому
виписаний хлоретил в ампулах, з підписом лікаря-стоматолога та особистою
печаткою. Які дії провізора (фармацевта)?
+Препарат не відпускається, рецепт погашається штампом «Не дійсний»
Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт залишається в аптеці
Препарат відпускається у вказаній кількості, рецепт повертається відвідувачу
Відпускається 1 ампула препарату, рецепт повертається відвідувачу
Відпускається 2 ампули препарату, рецепт залишається в аптеці
71. У відділ запасів аптеки поступив товар, серед якого значиться
препарат Нітрогліцерин, у кількості 100 упаковок. До якої групи лікарських
засобів, враховуючи фізико-хімічні властивості, необхідно його віднести.
+Вибухові речовини
Вибухонебезпечні речовини
Легкозаймисті речовини
Легкогорючі речовини
Леткі речовини

72. Лікар поліклініки звернувся за консультацією до провізора аптеки
стосовно виписування лікарських засобів безоплатно. Які ліки у разі
амбулаторного лікування він може прописати хворому на епілепсію?
+Лише з переліку ліків, дозволених до закупівлі закладам охорони здоров’я,
що фінансуються з бюджету
Лише ліки закордонного виробництва
Лише з переліку життєвонеобхідних ліків
Лише ліки вітчизняного виробництва
Будь-які зареєстровані в Україні ліки
73. Забезпечення амбулаторних хворих в Україні наркотичними і
психотропними ЛЗ здійснюється за рецептами лікарів. Вкажіть порядок
отримання лікувально-профілактичними закладами рецептурних бланків Ф3:
+З аптечних складів
З міських відділів здоров’я
З оптових фірм
З типографії
З аптечної корпорації
74. В аптеку звернувся відвідувач з рецептом на таблетки «Трамадол».
Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці.
+5 років, не враховуючи поточного
1 рік, не враховуючи поточного
6 місяців, не враховуючи поточного
10 років, не враховуючи поточного
1 місяць, не враховуючи поточного
75. Протягом якого терміну зберігається в аптеці рецепт на Діазепам в
ампулах?
+П’яти років, не враховуючи поточного
Одного року
Одного місяця
Трьох років
Рецепт повертається хворому

76. Етилморфіну гідрохлорид відноситься до лікарських засобів з
нормованим відпуском.
Яку максимальну кількість його можна
відпустити за рецептом на очні краплі або
мазь?
+до 1 г
до 2 г
до 0,5 г
до 1,5 г
до 3 г
77. В аптеку надійшов рецепт на порошок, що містить ефедрину
гідрохлорид у кількості 0,75 г на всю масу порошків. Вкажіть норму відпуску
за одним рецептом цього препарату.
+0,6
0,25
1,0
1,2
0,75
78. Лікар виписав хворому рецепт, що містить ефедрину г/хл. Яку
гранично припустиму кількість ефедрину г/хл можна відпустити за
рецептом?
+0,6 гр.
2,0 гр.
1,2 гр.
1,0 гр.
0,2 гр.
79. Наказом № 360 регламентована гранично допустима для відпуску
кількість лікарського засобу на один рецепт. Вкажіть норму одноразового
відпуску трамадолу в капсулах
+30 капсул
10 капсул
20 капсул
40 капсул
12 капсул
80. Наказом № 360 регламентована гранично допустима для відпуску
кількість лікарського засобу на один рецепт. Вкажіть норму одноразового
відпуску трамадолу в амулах

+10 ампул
15 ампул
20 ампул
25 ампул
30 ампул
81. В аптеках здійснюється предметно-кількісний облік деяких груп
лікарських засобів. Укажіть препарат, що відноситься до групи наркотичних.
+Етилморфіну гідрохлорид
Дикаїн
Анальгін
Дефедрин
Клофелін
82. В аптеках здійснюється предметно-кількісний облік деяких груп
лікарських засобів. Укажіть препарат, що відноситься до групи
психотропних.
+Еленіум (ампули, таблетки)
Промедол
Омнопон
Опій медичний
Атропіну сульфат
83. Інвалідові ВВВ лікар виписав рецепт на порошок кодеїну. Яку
гранично припустиму кількість кодеїну можна відпустити по рецепту?
+0,2
1,0
0,6
1,2
0,1
84. До міської аптеки надійшов рецепт на етиловий спирт. Яку
кількість спирту
можна відпустити хворому на цукровий діабет безкоштовно?
+100 гр. на місяць
150 гр. на місяць
50 гр. на місяць
200 гр. на місяць
Не нормується

85. Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів.
Укажіть облікову групу, до якої відноситься омнопон?
+ Наркотичні лікарські засоби
Психотропні лікарські засоби
Отрутні лікарські засоби
Сильнодіючі лікарські засоби
Лікарські засоби загального списку
86. Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів.
Укажіть облікову групу атропіну сульфату?
+ Отрутні лікарські засоби
Сильнодіючі лікарські засоби
Лікарські засоби загального списку
Наркотичні лікарські засоби
Психотропні лікарські засоби
87. Аптека має ліцензію на реалізацію наркотичних лікарських
препаратів. Який термін дії доручення на одержання цих препаратів з
аптечного складу?
+ Не більше 10 календарних днів від дня виписування
Не більше кварталу від дня виписування
Не більше 1 календарного дня від дня виписування
Не більше року від дня виписування
Не більше 5 календарних днів від дня виписування
88. З наведених нижче груп лікарських препаратів, які реалізуються з
аптеки, укажіть ту, що підлягає предметно-кількісному обліку.
+Психотропні ЛЗ
Послаблюючі ЛЗ
Антибіотики
Нестероїдні протизапальні ЛЗ
Стероїдні гормони
89. В аптеку надійшов рецепт від хворого на шизофренію, що містить
фенобарбітал у таблетках. На яких рецептурних бланках даний рецепт
повинен бути виписаний?
+Форма
№
3
+
форма
№
1
Форма
№
1
в
двох
екземплярах

Форма
Форма
Може

№
№
3
бути

+

3
в
форма
№
відпущений

двох
екземплярах
1
в
двох
екземплярах
без
рецепту

90. Інваліду дитинства лікар виписав рецепт на фенобарбітал. Вкажіть
необхідні форми рецептурних бланків, що мають бути оформлені:
+На
рецептурних
бланках
Ф-1
та
Ф-3
На
двох
рецептурних
бланках
Ф-1
На
рецептурному
бланку
Ф-3
На
рецептурному
бланку
Ф-1
На двох рецептурних бланках Ф-3
91. Вкажіть форму рецептурного бланка для капсул трамадолу у
випадку пільгово відпуску:
+На двох рецептурних бланках (форми №3 та №1)
На рецептурному бланку форми № 3
На двох рецептурних бланках форми №3
На двох рецептурних бланках форми №1
На рецептурному бланку форми №1
92. На якому рецептурному бланку лікар повинен виписати рецепт
безкоштовно з наступним прописом:
Візьми: Кодеїну фосфату 0,05
Сиропу кореня алтеї 10 мл
Води очищеної до 75 мл
Змішай. Видай. Познач. По 1 чайній ложці 4-5 разів на день (дитині
2-х років)
+Ф-1 2 примірники
Ф-1
Ф-3
Ф-3 та Ф-1
Ф-3 2 примірники
93. До аптеки надійшов рецепт на лікарську форму індивідуального
приготування. Рецепт містить фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими
засобами. Вкажіть необхідну форму рецептурного бланку:
+Форма
№
1
Форма
№
1
у
двох
примірниках
Форма
№
2
у
двох
примірниках

Форма
Форма № 3

№

3у

двох

примірниках

94. Аптека реалізує лікарські засоби. Який з перерахованих лікарських
засобів підлягає предметно-кількісному обліку?
+Трамадол,
табл.
Мікрофолін,
табл.
Гентаміцину
сульфат
Ретаболіл
Гідрокортизону ацетат
95. Серед наведеного переліку лікарських засобів вкажіть препарат, що
підлягає предметно-кількісному обліку в аптеці
+Зопіклон, табл.
Корвалол, краплі
Цетиризин, сироп
Азитроміцин, табл.
Бронхолітин, сироп
96. 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
97. На який формі рецептурного бланку можна виписувати сильнодіючі
та отруйні лікарські засоби за повну вартість?
+Ф1
Безрецептурний відпуск
Ф2
Ф3
Ф1 та Ф3
98. До аптеки надійшов рецепт на лікарську форму індивідуального
приготування. Рецепт містить атропіну сульфату, що підлягає предметнокількісному обліку. Вкажіть термін зберігання такого рецепту в аптеці:

+1
3
5
1
Не зберігається, а повертається хворому

рік
роки
років
місяць

99. В аптеку № 221 звернувся хворий з рецептом на капсули трамадол.
Вказати норму відпуску даного препарату за одним рецептом
+30
капсул
10
капсул
20
капсул
40
капсул
50 капсул
100. Аптека державної форми власності на підставі ліцензії одержує та
реалізує наркотичні лікарські засоби. Який державний орган розробляє та
переглядає перелік, дозволених для застосування в Україні таких засобів?
+Комітет
з
контролю
за
наркотиками
Державна
інспекція
з
контролю
якості
ліків
Державний
фармакологічний
центр
Державний
науково-експертний
Фармакопейний
центр
Державна
акціонерна
компанія
«Ліки
України»
101. В аптеку поступив рецепт виписаний лікарем міської поліклініки
для хворого епілептика на препарат фенобарбітал у таблетках. На яких
рецептурних бланках даний препарат повинен бути виписаний?
+Форма № 3 та форма № 1 в одному примірнику
Форма
№
1
у
двох
примірниках
Форма
№
3
у
двох
примірниках
Форма
№
1
в
одному
примірнику
Форма
№
2
102. Журнали предметно-кількісного обліку зберігаються в аптеці
протягом:
+10
років
7
років
5
років
3
років
2 років

103. Протягом якого терміну зберігаються в закладах охорони здоров’я
документи з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів?
+Не менше 5 років, не враховуючи поточного.
Не менше 1 року, не враховуючи поточного;
Не менше 2 років, не враховуючи поточного
Не менше 3 років, не враховуючи поточного;
Не менше 15 років, не враховуючи поточного;
104. 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
105. Під час проведення перевірки правильності обігу наркотичних
засобів, психотропни 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
15 років
Не зберігається
106. Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські
засоби і вироби медичного призначення регламентується наказом №360 від
19.07.2005 року (із змінами та доповненнями). На якому рецептурному
бланку повинен бути виписаний фенобарбітал в складі комбінованої
лікарської форми?
+На
рецептурному
бланку
ф-1
На
рецептурному
бланку
ф-3
Відпускається
без
рецепта

На
рецептурному
бланку
ф-3
На двох рецептурних бланках ф-1 і ф-3

в

двох

екземплярах

107. Рецепти на наркотичні (психотропні) лікарські засоби в чистому
вигляді або в суміші з індиферентними речовинами виписуються на
спеціальних рецептурних бланках форми 3. На якому рецептурному бланку
виписуються психотропні лікарські засоби в чистому вигляді або в суміші з
індиферентними речовинами безоплатно або на пільгових умовах?
+На
двох
рецептурних
бланках
ф-1
і
ф-3
На
рецептурному
бланку
ф-1
На
рецептурному
бланку
ф-3
На
рецептурному
бланку
ф-1
в
двох
екземплярах
На двох рецептурних бланках ф-3
108. В аптеку поступив рецепт виписаний на рецептурному бланку Ф-3.
Провізор, здійснивши вхідний контроль рецепту, помітив відсутність
необхідних реквізитів. На даному рецептурному бланку повинні бути:
+Штамп ЛПУ, печатка і підпис лікаря, підпис керівника установи, печатка
ЛПУ
Підпис
та
особиста
печатка
лікаря
Підпис керівника установи або його заступника з лікувальної роботи
Штамп
ЛПУ,
підпис
керівника
установи,
печатка
ЛПУ
Штамп ЛПУ, печатка і підпис лікаря, підпис керівника установи
109. Хворому виписаний рецепт на ефедрину гідрохлорид. Вкажіть
норму відпуску даної речовини на один рецепт:
+0,6
0,06
0,006
0,2
0,8
110. Протягом трьох років, не враховуючи поточного, в аптеках
зберігаються рецепти на:
+Лікарські засоби, відпущені на пільгових умовах та безкоштовно
Анаболічні
стероїди
за
повну
вартість
Наркотичні речовини в чистому вигляді за повну вартість
Психотропні
препарати
за
повну
вартість
Клофелін в таблетках за повну вартість

111. Аптека реалізує лікарськф засоби за рецептом і без рецепта лікаря.
Відповідно до встановленого законодавством порядку в аптеках предметнокількісному обліку підлягає
+Дифенгідрамін
(димедрол)
Анестезин
Інсулін
Цисплатін
Ампіцилін
112. Вкажіть лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному
обліку?
+Димедрол
Пенталгін
Седалгін-нео
Корвалол
Ампіцилін
113. Які додаткові реквізити повинен мати рецепт, якщо доза
фенобарбіталу для хронічного хворого завищена в два рази?
+Повинна бути вказівка лікаря "За спеціальним призначенням", завірена
підписом
і
особистою
печаткою
лікаря
Повинна бути печатка закладу охорони здоров’я "Для рецептів"
Повинні
бути
особиста
печатка
і
підпис
лікаря
Повинні
бути
підпис
та
печатка
головного
лікаря
Повинна бути особлива печатка закладу охорони здоров’я
114. Вкажіть, хто (згідно з Наказом МОЗ №11 від. 21.01.2010 р.) має
проводити приймання та вести облік наркотичних засобів, психотропних
речовин та прекурсорів в аптеці?
+Комісія (не менше 3 осіб під головуванням завідувача або його заступника)
Завідувач
Провізор-аналітик
Фахівець
з
вищою
фармацевтичною
освітою
Представник територіального підрозділу МВС
115. Вкажіть лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному
обліку?

+Клонідин
Метронідазол
Метамізол
Спирт
Гатіфлоксацин

натрію
етиловий

116. До аптеки надійшов рецепт, що оформлений з порушенням вимог.
Що має зробити провізор?
+Погасити рецепт штампом "Рецепт недійсний" та повернути хворому
Зареєструвати рецепт у відповідному журналі та відпустити ліки хворому
Відпустити
лікарський
засіб
Відпустити
лікарський
засіб
та
повідомити
завідувача
Повідомити завідувача та відпустити лікарський засіб
117. У відділ ГЛФ аптеки № 1 надійшов рецепт на краплі в ніс
"Фармазолін" дитині 2,8 років. Укажіть, за якові вартість буде відпущений
лікарський засіб?
+Безкоштовно
З оплатою 50% їх вартості
За повну вартість
З оплатою 30% їх вартості
З оплатою 70% їх вартості
118. До аптеки надійшов рецепт на пільговий відпуск лікарського
засобу. Що заповнюється на основі даних журналу обліку пільгових та
безкоштовних рецептів?
+Зведений реєстр рецептів
Рецептурний журнал
Стелажна картка
Журнал обліку неправильно виписаних рецептів
Квитанційна книга
119. Аптека готує екстемпоральні ліки. Ким визначаються роздрібні
ціни й тарифи на виготовлені лікарські засоби?
+Аптекою самостійно
Державною службою України з лікарських засобів
Облдержадміністрацією
Міністерством охорони здоров’я
Інспекцією з контролю якості ліків

120. Аптека має право виготовляти лікарські засоби за індивідуальними
прописами лікарів. Передбачувана оплата роботи фармацевта при
виготовленні лікарських форм – це:
+Taxa laborum
Торгова націнка
Розхід товару
Роздрібний товарообіг;
Рентабельність продажу
121. Аптека має ліцензію на право виготовлення ліків. Вкажіть
документ, в якому обліковуються прийняті рецепти на лікарські засоби
індивідуального
виготовлення
+Журнал обліку рецептури (рецептурний журнал, квитанційна книга)
Касова книга
Оборотна відомість
Книга обліку розрахункових операцій
Реєстр податкових накладних
122. До аптеки надійшов рецепт на виготовлення екстемпоральної
лікарської форми. Укажіть документ, який застосовується для визначення
вартості рецепта.
+Прайс роздрібних цін на лікарські речовини
Товарний звіт
Сертифікат (паспорт) якості
Прибутковий касовий ордер
Сертифікат (паспорт) аналізу
123. Виготовлено 4 л розчину натрію броміду 20% і розфасовано по
200 мл. У якій обліковій формі відображається дана господарська операція?
+Журнал обліку лабораторних і фасувальних робіт
Реєстрація роздрібних оборотів
Квитанція на замовлені ліки
Зведений реєстр
Журнал обліку оптового відпуску й розрахунку з покупцями
124. Аптека здійснює виготовлення внутрішньоаптечних заготовок,
напівфабрикатів і концентратів. Яку ліцензію вона повинна мати для цього?
+На право роздрібної реалізації й на право виготовлення ліків

На право виробництва й оптової реалізації лікарських засобів
На право оптової реалізації лікарських засобів
На право роздрібної й оптової реалізації лікарських засобів
125. Аптека отримала 10 кг настойки глоду, яку було розфасовано по
80 мл. У якому документі буде відображена дана операція?
+Журнал обліку лабораторно-фасувальних робіт
Квитанція на замовлені ліки
Зведений реєстр
Касова книга
Рецептурний журнал
126. Хворому були виготовлені очні краплі з етилморфіну
гідрохлоридом за рецептом лікаря. У якому документі необхідно врахувати
витрачений етилморфіну гідрохлорид?
+"Журнал обліку наркотичних і психотропних лікарських засобів"
"Журнал обліку лабораторно-фасувальних робіт"
"Реєстр виписаних вимог-накладних"
"Журнал обліку оптового відпуску й розрахунків з покупцями"
"Оборотна відомість"
127. Завідувачу аптеки були надані відомості щодо кількості
лікарських засобів, відпущених по рецептах і вимогах-накладних лікувальнопрофілактичних установ за певний період часу. Що це за показник?
+Рецептура
Прибуток
Рентабельність
Товарообіг
Торговельні накладення
128. Отруйний лікарський засіб, який підлягає предметно-кількісному
обліку, при відпуску хворому безоплатно виписується:
+У 2 примірниках на бланку Ф -1
У 2 примірниках на бланку Ф -3
На бланку Ф-3
На бланку Ф-1
На бланку Ф-3 та бланку Ф-1
129. Лікарські

засоби

в

приміщеннях

зберігання

лікувально-

профілактичного закладу слід розташовувати на стелажах, шафах,
холодильниках, а при необхідності – на піддонах, підтоварниках. Вкажіть, де
повинні зберігатись отруйні лікарські засоби?
+У металевій шафі, під замком
У сейфі
У дерев'яній шафі
У холодильнику
У внутрішньому відділенні сейфа
130. Інспектор здійснює перевірку правильності обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів. Який термін зберігання в
аптеці журналу предметно-кількісного обліку?
+10 років після внесення останнього запису
Не зберігається
3 роки
4 роки
5 років
131. Аптека реалізує лікарські засоби. Який з
лікарських засобів підлягає предметно-кількісному обліку?
+Трамадол
Постінор
Гентаміцину сульфат
Стрептоцид
Гідрокортизону ацетат

перерахованих

132. Аптека займається роздрібною реалізацією лікарських засобів.
Укажіть облікову групу атропіну сульфату?
+Отрутні лікарські засоби
Сильнодіючі лікарські засоби
Лікарські засоби загального списку
Наркотичні лікарські засоби
Психотропні лікарські засоби
133. До аптеки надiйшов рецепт на лiкарську форму, що мiстить
атропiну сульфат, який пiдлягає предметно-кiлькiсному облiку. Вкажiть
термiн зберiгання такого рецепту в аптецi:
+1 рiк
3 роки

5 рокiв
1 мiсяць
Не зберiгається, а повертається хворому
134. Аптека здiйснює обслуговування населення за амбулаторними
рецептами. Визначте, для якої групи препаратiв здiйснюється в аптецi
предметно-кiлькiсний облiк:
+Кодеїн,феназепам,морфiн
Морфiн, анальгiн,дiазепам
Омнопон, преднiзолон, парацетамол
Аспiрин, клофелiн, фенобарбiтал
Спирт етиловий, нафтизин, циклодол
135. Які із лікарських засобів з наведеного
предметно-кількісному обліку?
+Трамодол, тетракаїн, зопіклон
Анальгін, хлозепід, діпірідамол
Аспірин, ноксирон, тинідазол
Корвалол, промед, рибоксин
Парацетамол, діонін, еуфілін

переліку підлягають

136. Вкажіть контрольовану речовину, комбіновані лікарські засоби з
якою підлягають предметно-кількісному обліку в аптеках:
+Трамадол
Кодеїн
Фенобарбітал
Ергометрин
Ерготамін
137. Вкажіть контрольовану речовину, комбіновані лікарські засоби з
якою підлягають предметно-кількісному обліку:
+Ефедрин (крім сиропів)
Кодеїн
Фенобарбітал
Ерготамін
Ергометрин
138. Вкажіть контрольовану речовину, комбіновані лікарські засоби з
якою підлягають предметно-кількісному обліку в аптеках:

+Псевдоефедрин
Кодеїн
Фенобарбітал
Ергометрин
Ерготамін
139. Вкажіть контрольовану речовину, комбіновані лікарські засоби з
якою підлягають предметно-кількісному обліку в аптека:
+Декстропропоксифен
Кодеїн
Фенобарбітал
Ерготамін
Ергометрин
140. Вкажіть термін дії рецептів, виписаних на спеціальних бланках
форми Ф3
+10 днів
5 днів
7 днів
30 днів
1 місяць
141. Для заповнення бюреткової установки в аптеці приготували 2 л
10% розчину натрію бензоату. Вкажіть журнал, у якому буде зареєстровано
цю операцію.
+Лабораторному
Фасувальному
Товарному звіті
Рецептурному
Касовому
142. Під час роздрібної реалізації проводиться вхідний контроль
лікарських засобів. Ким призначається уповноважена особа, що здійснює цей
вид контролю:
+Керівником за наказом
Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів
Начальником обласного аптечного складу
МОЗ України

143. Під час перевірки умов зберігання у відділеннях лікувальнопрофілактичного закладу уповноваженою особою було виявлено лікарський
засіб, термін придатності якого минув. Вкажіть дії уповноваженої особи в
даній ситуації
+Вилучити та помістити в «карантин»
Вилучити та знищити
Вилучити та передати виробнику
Вилучити та провести утилізацію
144. В аптеку надійшли лікарські засоби згідно накладної. Хто
здійснює вхідний контроль якості ліків в аптеці?
+Уповноважена особа, призначена наказом керівника аптеки
Фармацевт аптеки
Завідувач аптеки
Державний інспектор територіальної інспекції з контролю якості лікарських
засобів
Податковий інспектор
145. В аптеку надійшли лікарські засоби від оптової фірми. Який
документ уповноваженої особи є підставою для подальшої реалізації
лікарських засобів?
+Реєстр лікарських засобів, що прийняті до реалізації
Сертифікати якості
Відомості про державну реєстрацію
Державний реєстр лікарських засобів
Письмовий висновок територіальної інспекції
146. В уповноваженої особи виникли сумніви щодо якості лікарських
засобів. Вона відбирає зразки засобів та направляє їх у територіальну
Держлікслужбу. Що роблять з цією партією лікарських засобів?
+Поміщають у карантин
Утилізують
Знищують
Передають в реалізацію
147. Відповідно з супровідними документами аптека отримала товар.
Хто виконує обов’язки з ведення реєстру лікарських засобів, які надійшли до
суб’єкта господарської діяльності?
+Уповноважена особа

Фармацевт аптеки
Матеріально-відповідальна особа
Довірена особа
Головний бухгалтер
148. В аптеку, яка займається індивідуальним виготовленням
лікарських форм, поступили гумові пробки, що були у використанні у
інфекційному
відділенні
лікувально-профілактичного
закладу.
Чи
допускається їх повторне використання?
+Ні, не допускається
Так, допускається
Так, але після дезінфекції
Так, але після дезінфекції з подальшою стерилізацією
Так, але після стерилізації
149. Всі лікарські засоби при зберіганні потребують особливих умов
зберігання в залежності від їх фізичних та фізико-хімічних властивостей. При
якій температурі зберігають ампульний розчин натрію аденозинтрифосфату
(АТФ)?
+3-5 °C
0-2 °C
7-10 °C
10 °C
12-15 °C
150. Документ, що дозволяє реалізацію і використання спеціальних
харчових продуктів (дієтичних добавок) в Україні
+Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Реєстраційне посвідчення
Сертифікат якості
Сертифікат відповідності
Патент
151. 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
152. Який з видів контролю якості лікарських засобів відноситься до
компетенції уповноваженої особи?
+Вхідний
Фізичний
Хімічний
Аналітичний
Виробничий

153. При прийманні товару в аптеці проводиться кількісна і якісна
перевірка товару. Якщо немає розбіжностей, то аптека виписує доручення на
одержання товару. Вкажіть термін дії доручення
+10 днів
1 квартал
1 рік
15 днів
20 днів
154. Розробка системи контролю якості ЛЗ, забезпечення високого
рівня стандартизації якості ЛЗ за допомогою розробки нормативної
документації із стандартизації, створення національної системи
фармакопейних стандартних зразків та ін. є основними завданнями:
+Державної служби України з лікарських засобів
ДП «Науково-експертний фармакопейний центр»
Комітету з контролю за наркотиками при МОЗ України
Департаменту регуляторної політики у сфері обігу ЛЗ та продукції в системі
охорони здоров’я МОЗ України
ДП «Державний експертний центр МОЗ України»
155. Наказом керівника аптеки провізора Іванова І.В. призначено на
посаду «Уповноважена особа». Який документ він повинен заповнювати при
виконанні своїх обов’язків?
+Реєстр ЛЗ, які надійшли до суб’єкта господарської діяльності
Товарний звіт аптечного пункту
Реєстр виписаних вимог-накладних
Табель обліку робочого часу
Бухгалтерський баланс

156. На аптечний склад надійшла партія медикаментів. При здійсненні
уповноваженою особою контролю якості ліків були виявлені окремі лікарські
препарати, які викликали сумніви щодо якості. Яким чином повинна діяти
уповноважена особа?
+Зразки сумнівних ЛП направити у територіальну Держлікслужбу, а партію
товару – у карантині з позначенням «Торгівлю заборонено до окремого
розпорядження»
Передати у реалізацію партію лікарських препаратів
Повернути виробнику
Скласти акт про виявлені дефекти та передати у реалізацію
Партія сумнівних лік. препаратів утилізується
157. Аптекою № 2 отримано партію товару. У процесі приймання було
виявлено, що товар надійшов без супровідних документів. Які дії необхідно
здійснити?
+Скласти акт прийому товару, а товар залишити на відповідальному
зберіганні в аптеці
Передати товар у реалізацію
Повернути на склад
Скласти акт про знищення партії товару
Повернути виробнику
158. В аптеці, під час проведення перевірки з контролю якості
лікарських засобів, 25.02.2013 р. інспектором виявлено лікарський засіб
німесил 2,0 № 30, термін дії реєстраційного посвідчення якого закінчився
24.02.2013 р. Чи має право аптека реалізовувати даний лікарський засіб?
+Не має
Має
Має, з дозволу Держлікслужби
Має, з дозволу зав. аптеки
Має, з дозволу Фармакопейного центру
159. Аптека проводить індивідуальне виготовлення ліків. Які види
внутрішньоаптечного контролю є обов'язковими?
+Письмовий, органолептичний, контроль при відпуску
Письмовий, опитувальний і контроль при відпуску
Письмовий, якісний і кількісний аналіз
Письмовий, фізичний і хімічний

Письмовий і контроль при відпуску
160. При прийманні товару в аптеці виявлена недостача: замість 40
коробок ампіциліну – 38 коробок. У які строки необхідно оформити «Акт про
встановлення розбіжностей у кількості та якості при прийманні товару»?
+У той день, коли виявлена недостача
Протягом 3-х днів
Протягом 5-ти днів
Протягом 7-ми днів
Протягом 2-х днів
161. Протягом робочого дня фармацевт готує лікарські форми. Яка з
них вимагає проведення повного хімічного контролю?
+Розчин глюкози 40% для ін'єкцій
Розчин етонію 2% для зовнішнього застосування
Мікстура Павлова
Лінімент протизапальний
Мазь протисвербіжна
162. Фармацевтом було виготовлено кілька лікарських форм. Яка з них
вимагає проведення повного хімічного контролю?
+Розчин натрію хлориду 0,9% для ін'єкцій
Мазь протиалергічна
Розчин протарголу
Присипка
Мікстура Равкіна
163. Фармацевтом виготовлено 5 лікарських форм. Яка з них потребує
проведення повного хімічного контролю ?
+Очні краплі атропіну сульфату
Розчин калію броміду
Порошки з вітамінами
Мазь іхтіолова
Паста саліцилова
164. Провізор-аналітик
проводить
фізичний
контроль
внутрішньоаптечної заготовки. Він полягає у перевірці:
+Загальної маси або об’єму лікарської форми, кількості та маси окремих доз

Зовнішнього вигляду лікарської форми, загальної маси або об’єму лікарської
форми
Зовнішнього вигляду, відсутності механічних домішок
Зовнішнього вигляду, тотожності інгредієнтів
Тотожності та кількісного вмісту інгредієнтів
165. В аптеку поступив рецепт на приготування лікарської форми за
прописом:
Розчину натрію гідрокарбонату 5% 100мл
Простерилізуй!
Видай. Познач. Для внутрішньовенного введення при порушенні
кислотно-лужного стану.
Вкажіть обов’язкові види внутрішньоаптечного контролю якості для
лікарського засобу:
+Письмовий, опитовий, фізичний, повний хімічний, органолептичний,
контроль при відпуску
Письмовий, органолептичний, фізичний, якісний, хімічний
Письмовий, фізичний, контроль при відпуску, опитувальний
Письмовий, фізичний, якісний хімічний, контроль при відпуску
Письмовий, фізичний, опитувальний, хімічний, органолептичний
166. Обов’язковими видами внутрішньоаптечного контролю для
мікстури, що містить у своєму складі хлористоводневу кислоту є:
+Письмовий, опитовий, органолептичний, контроль при відпуску, повний
хімічний
Письмовий, органолептичний, контроль при відпуску
Письмовий, опитувальний, органолептичний
Органолептичний, письмовий, якісний хімічний
Опитувальний, фізичний, контроль при відпуску
167. Якість лікарських засобів підтверджується сертифікатом якості.
Однак для певної групи лікарських засобів необхідно додатково оформити
сертифікат аналізу. Вказати лікарський засіб, для якого необхідним є
сертифікат аналізу акредитованої лабораторії:
+Промедол
Бісептол
Фуросемід
Дігоксин
Фінлепсин

168. Які з перерахованих груп лікарських засобів не підлягають
обов’язковій лабораторній перевірці:
+Протипухлинні препарати
Протитуберкульозні препарати
Лікарські засоби для наркозу
Рентгеноконтрастні засоби
Наркотичні засоби
169. Оберіть визначення терміна «лікарський засіб, який навмисно
неправильно промаркований щодо ідентичності та назви виробника»
+Фальсьфікований препарат
Незареєстрований препарат
Субстандартний препарат
Генеричний препарат
Оригінальний препарат
170. Назвіть відповідальну особу за проведення вхідного контролю
лікарських засобів в аптеці згідно Наказу МОЗ №436
+Уповноважена особа
Провізор-аналітик
Завідувач аптеки
Фармацевт
Касир
171. Наприкінці місяця аптека одержала товар з аптечного складу. У
якому документі повинні відображатися результати вхідного контролю
товарно-матеріальних цінностей, що надійшли до аптеки?
+Реєстр ЛЗ, які надійшли до суб'єкт господарської діяльності
Реєстр виписаних вимог-накладних
Реєстрація роздрібних оборотів
Товарний звіт
Бухгалтерський баланс
172. Аптека з правом виготовлення стерильних ЛЗ одержала товар від
постачальника. Для яких ЛЗ сертифікат лабораторного аналізу є
обов'язковим?
+Субстанцій, призначених для виготовлення офтальмологічних лікарських
форм

Виробів медичного призначення
Лікувальної косметики
Біологічно активних добавок
Дитячого харчування
173. Оптовою фірмою аптеці відпущений ряд лікарських засобів:
Вікаїр табл. № 10, Вінпоцетин табл. 5 мг № 30. Укажіть мінімальний
залишковий термін їх придатності.
+Не менше 60 %
Не менше 80 %
Не менше 70 %
Не менше 50 %
Не менше 40 %
174. З аптечного складу аптеці відпущені бактерійні препарати:
Біфідумбактерин пор. 5 доз фл. № 10, Лаферон пор. 100 тис. МЕ амп. № 10.
Укажіть залишковий термін придатності даних препаратів.
+Не менше 40 %
Не менше 80 %
Не менше 70 %
Не менше 60 %
Не менше 50 %
175. У разі планового закриття аптечного закладу для проведення
ремонту, технічного переобладнання чи інших робіт суб'єкт господарювання
має письмово повідомити територіальну Держлікслужбу про це заздалегідь,
але не пізніше ніж за:
+5 днів
10 днів
7 днів
3 дні
12 днів
176. В аптеку надійшли товарно-матеріальні цінності за товарнотранспортною накладною. Який документ при цьому оформляється
уповноваженою особою?
+Реєстр лікарських засобів, які надійшли до суб'єкта господарської
діяльності
Товарно-транспортна накладна

Акт прийому-передачі
Видаткова частина товарного звіту
Журнал обліку лабораторно-фасувальних робіт
177. Аптека займається виготовленням екстемпоральних лікарських
форм. Як часто необхідно проводити опитувальний контроль?
+Вибірково після виготовлення фармацевтом не більше 5 лікарських форм
Вибірково в кінці кожної зміни
Після виготовлення кожної 3 лікарських форм
Після виготовлення кожної 7 лікарських форми
Після виготовлення кожної 10 лікарських форми
178. В аптеку № 5 надійшли товарно-матеріальні цінності за товарнотранспортною накладною № 7. Який документ складається уповноваженою
особою за результатами вхідного контролю лікарських засобів?
+Реєстр лікарських засобів, які надійшли суб'єкту господарської діяльності
Товарно-транспортної накладної
Акт прийому-передачі
Реєстр лікарських засобів, які реалізуються суб'єктом господарської
діяльності
Журнал обліку товарів
179. Під час оптової та роздрібної реалізації ЛЗ проводиться вхідний
контроль, який здійснюється при отриманні товару за допомогою візуальної
перевірки уповноваженою особою, яка призначається:
Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів
+Наказом керівника (завідувача)
Начальником обласного складу
Власником підприємства
Наказом начальника територіальної інспекції
180. ТОВ ФФ "НІКА" здійснює оптову реалізацію лікарських засобів і
виробів медичного призначення в Україні. Яким стандартам належних
практик у відповідності до вимог пропонованими організаціями охорони
здоров'я повинна відповідати діяльність фармацевтичної фірми?
GPP
GMP
GLP, GCP
+GDP, GSP

181. З наведених визначень виберіть, що таке карантин:
+Статус ЛЗ ізольованого фізично або іншим способом до отримання Рішення
про відновлення обігу таких засобів або вилучення з обігу
ЛЗ, які зазнали механічне, хімічне, фізичне, біологічне або інший вплив, що
унеможливлює їх подальше використання
ЛЗ, щодо яких виявлені раніше невідомі небезпечні властивості, зафіксована
серйозна побічна реакція або серйозне побічне явище
Забруднення концентрованих розчинів, напівфабрикатів і готових ЛЗ
Процедура, за допомогою якої МОЗ України підтверджує ефективність і
безпеку ЛЗ і дозволяє його медичне застосування в Україні
182. З наведених визначень виберіть, що таке фальсифікат:
Статус ЛЗ ізольованого фізично або іншим способом до отримання Рішення
про відновлення обігу таких засобів або вилучення з обігу
ЛЗ, які зазнали механічне, хімічне, фізичне, біологічне або інший вплив, що
унеможливлює їх подальше використання
ЛЗ, щодо яких виявлені раніше невідомі небезпечні властивості, зафіксована
серйозна побічна реакція або серйозне побічне явище
Забруднення концентрованих розчинів, напівфабрикатів і готових ЛЗ
+ЛЗ, які навмисно неправильно промарковані щодо ідентичності та назви
виробника
183. 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
184. Який принцип обліку доходів і витрат передбачає відображення
результатів господарських операцій у тому звітному періоді, коли
відбувається господарська операція?
+Нарахування
Відповідності
Періодичності
Автономності

Безперервності
185. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку передбачає
використання принципів систематизації та накопичення даних первинних
документів управлінського обліку. У кiнцi кожного місяця кредитові обороти
iз журналiв-ордерiв переносяться до:
+Головної книги
Журналу роздрібних оборотів
Реєстру накладних
Комп’ютерної системи
Вiдомостi
186. 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
187. 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
188. 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

189. 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
190. 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
191. 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
192. Вкажіть яким видом обліку в аптеці передбачено складання звітної
форми “Баланс”:
+Бухгалтерським
Управлінським
Податковим
Статистичним
Не передбачено вказаними видами обліку
193. 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
194. 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
195. 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
196. 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
197. Бухгалтер аптеки складає баланс.
показників характеризує активи аптеки?
+Дебiторська заборгованість
Довгострокові зобов’язання
Товарообіг
Власний капітал
Статутний капітал

Який

з

перерахованих

198. 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
199. 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.
200. 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
201. 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
202. 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
203. 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
204. 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
205. Звітна форма "Баланс" складається з двох частин - активу та
пасиву. Назвіть тільки статті пасиву балансу.
+Кредит банку
Основні засоби
Товари
Грошові кошти
Нематеріальні активи
206. Наприкінці місяця бухгалтер аптеки складає баланс. Який
показник характеризує пасиви фармацевтичного підприємства?
+Власний капітал
Оборотні засоби
Запаси і затрати
Незавершене виробництво
Дебіторська заборгованість

207. 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

208. Для відображення господарських операцій використовуються
бухгалтерські рахунки. Як називається частина активного бухгалтерського
рахунку, де записуються факт надходження господарських засобів:
+Дебет
Сальдо
Кредит
Актив
Пасив
209. 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

210. 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
211. 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
212. 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"
213. 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
214. 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
215. 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
216. Аптека відпускає товар лікувально-профілактичним закладам.
Заклади та організації, а також окремі особи, що заборгували перед
підприємством - це:
+Дебітори
Інвестори
Кредитори
Постачальники
Замовники
217. 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
218. 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
219. 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
220. 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
221. 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
222. 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
223. 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
224. 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
225. 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
226. 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
227. 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
228. Основні засоби в бухгалтерському обліку мають декілька видів
вартості. Вартість основних фондів фармацевтичного підприємства, яка
складається внаслідок переоцінки, називається:
+Відновна
Первісна
Залишкова
Ліквідаційна

Повна
229. 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
230. 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

231. 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
232. 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
233. 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
234. 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
235. 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
236. 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
237. 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

238. У виробничій аптеці звіт про рух тари відображається у:
+Журналі обліку руху тари і товарному звіті аптеки
Касовій книзі
Прибутковому ордері
Видатковому ордері
Квитанції
239. 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
240. 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
241. 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
242. 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
243. 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
244. 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
245. Наприкінці місяця аптека представляє звітність для прийняття
управлінських рішень. Укажіть, до якого виду обліку відноситься «Товарний
звіт» аптеки
+Управлінський
Бухгалтерський
Фінансовий
Статистичний
Податковий
246. 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

247. 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
248. 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
249. 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
250. 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
251. 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
252. 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
253. 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
254. 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
255. 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

256. 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
257. В аптеці проводиться інвентаризація. За ступенем охоплення
досліджуваних одиниць обліку інвентаризація може бути:
+Повною
Плановою
Періодичною
Вибірковою
Раптовою
258. Інвентаризація, що проводиться без попереднього оприлюднення
дати, відноситься до:
+Раптової
Планової
Повної
Часткової
Вибіркової
259. Інвентаризація, що проводиться без попереднього оприлюднення
дати, відноситься до:
*Позапланової
Планової
Повної
Часткової
Вибіркової
260. 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%
261. В аптеках відповідно законодавства проводитися інвентаризація
товарно-матеріальних 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
262. 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
263. 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
264. При проведенні інвентаризації в аптеці виявлені надлишки
товарно-матеріальних цінностей. Укажіть дії інвентаризаційної комісії.
+Надлишки оприбутковуються
Підлягають вилученню вищестоящою організацією
Підлягають знищенню
Підлягають негайній реалізації
Списуються

265. Норми природних втрат вираховуються в аптеці у рецептурновиробничому відділі:
+Після інвентаризації при виявленні недостачі
Щомісячно
У період інвентаризації
У період звітності аптеки
У кінці шкірного потокового долі
266. 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
267. 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%
268. В результаті інвентаризації виявлена недостача товарноматеріальних 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
269. 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
270. 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 %
271. 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 %
272. 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 %
273. 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 %
274. 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
275. 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
276. 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
277. 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
278. 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
279. 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
280. 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
281. 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
282. У

випадку

технічної

несправності

РРО

і

відключення

електроенергії для оприбуткування грошей за реалізований товар, касир
повинен оформити
+Розрахункову квитанцію
Прибутковий касовий ордер
Видатковий касовий ордер
Накладну
283. У кінці робочого дня касир повинен узагальнити інформацію про
прибуткові та видаткові операції за день. Який документ при цьому йому
необхідно оформити?
+Касову книгу
Товарний звіт
Реєстр руху грошових коштів
Реєстр виписаних вимог накладних
Оборотну відомість
284. В аптеці, окрім грошових операцій готівкою, здійснюються й
грошові безготівкові операції. Фінансовим посередником у цих розрахунках
є:
+Банк
Центральна районна аптека
Міська влада
Міське управління аптечним відділом
Обласна контрольна аналітична лабораторія
285. Касир аптеки зобов'язаний відображати всі прибуткові й видаткові
операції. Для оприбуткування наявних коштів у касу аптеки, касир повинен
оформити:
+Прибутковий касовий ордер
Видатковий касовий ордер
Прибуткову накладну
Видаткову накладну
Приймальну квитанцію
286. Касир зобов'язаний відображати всі прибуткові й видаткові касові
операції. Для видачі готівки з каси аптеки на господарські потреби аптеки,
касир повинен оформити:
+Видатковий касовий ордер
Видаткову накладну

Прибутковий касовий ордер
Прибуткову накладну
287. Для придбання канцелярських товарів підзвітній особі
(бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Який граничний термін
подання повного звіту підзвітної особини про використання коштів?
+Наступний робочий день після видачі готівки
Три робочі дні після видачі готівки
Десять робочих днів після видачі готівки
Тиждень після видачі готівки
Такий термін не встановлено
288. Для придбання канцелярських товарів пiдзвiтнiй особі
(бухгалтеру) видано гроші з каси підприємства. Яким є граничний термін
подання повного звіту пiдзвiтної особи про використання коштів після видачі
їй готівки?
+Третій банківський день
П’ять робочих днів
Десять робочих днів
Тиждень
Такий термін не встановлено
289. Провізор аптеки перебував у службовому відрядженні. Який
граничний термін подання звіту про використання отриманих на службове
відрядження грошей?
+Три робочі дні після повернення з відрядження
Чотири робочі дні після повернення з відрядження
Десять робочих днів після повернення з відрядження
Тиждень після повернення з відрядження
Такий термін не встановлено
290. При складанні заявки-розрахунку для встановлення ліміту
залишку готівки в касі бухгалтер підприємства повинен вказати фактичну
суму касової виручки. Який період слід при цьому враховувати:
+Три місяці, що передують поданню заявки
Квартал, що передує поданню заявки
Рік, що передує поданню заявки
10 днів, що передують поданню заявки
7 днів, що передують поданню заявки

291. Помилки в первинних документах, складених ручним способом,
виправляються коректурним способом. Вкажіть документ, в якому
забороняється виправлення
+Прибутковий касовий ордер
Акт на списання основних засобів
Накладна-вимога на внутрішнє переміщення матеріалів
Акт приймання матеріалів
Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
292. Аптечні заклади зберігають свої грошові кошти на рахунку в
банку. Вкажіть документ, за яким можна звірити записи про стан поточного
рахунку аптеки в банку
+Виписка з банку
Касовий ордер
Чекова книжка
Касова книга
Місячний звіт
293. У суб'єкта підприємницької діяльності закінчилась книга обліку
розрахункових операцій. Вкажіть термін її зберігання:
+Три роки
Два роки
Один рік
Один місяць
П’ять років
294. Аптека відкриває рахунок в банку для зберігання коштів і
здійснення поточних господарських операцій. Який вид рахунку необхідно
відкрити?
+Поточний
Тимчасовий
Депозитний
Акредитив
Інвестиційний
295. Згідно з законодавством усі підприємства зобов'язані зберігати
грошові кошти в банках. При створенні підприємства для зарахування коштів
на формування статутного капіталу відкривають рахунок:

+Тимчасовий
Поточний
Депозитний
Акредитив
Бюджетний
296. Згідно з законодавством усі підприємства зобов'язані зберігати
грошові кошти в банках. Рахунок, з якого банк за дорученням свого клієнта
виконує платіж третій особі за поставлені товари, називається:
+Акредитив
Позиковий
Поточний
Картковий
Бюджетний
297. При обліку коштів в аптеці використовується касова книга. Яка з
перерахованих операцій з готівковими коштами не відноситься до
видаткових по касі.
+Надходження готівки на виплату авансу й зарплати
Здача виручки аптеки до банку
Оплата закупленої в населення лікарської рослинної сировини
Видача готівки підзвіт
Оплата закупленого в населення аптечного посуду
298. Аптека здійснює обслуговування населення за допомогою
реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Як і ким може проводитись
переведення касових апаратів (РРО) на нулі?
+За письмовим розпорядженням керівника вищої організації, з участю її
представника при введенні нового апарата, ремонті, інвентаризації
За письмовим розпорядженням керівника вищої організації
З участю представника вищої організації
Керівником вищої організації при введенні нового апарата
Керівником аптечного закладу
299. Касир зобов'язаний проводити прибуткові та витратні операції по
касі. Як видається готівка з каси особам не облікованого складу?
+За видатковими касовими ордерами, паспортом або посвідченням особи
За бухгалтерськими документами
За касовими ордерами

За паспортом
За посвідченням особи
300. Перерахування з рахунку та зарахування на нього банком
здійснюється на підставі розрахунково-платіжних документів. Якому з
термінів відповідає визначення – "наказ банку про перерахування вказаної
суми з поточного рахунку підприємства на рахунок одержувача":
+Платіжне доручення
Грошовий чек
Розрахунковий чек
Заява на внесення готівки
Депозитний рахунок
301. Перерахування з рахунку та зарахування на нього банком
здійснюється на підставі розрахунково-платіжних документів. При здачі
виручки аптеки інкасаторові банку оформляється:
+Супровідна відомість до сумки з грошовою виручкою
Видатковий касовий ордер
Грошовий чек
Оголошення на внесення готівки
Платіжна відомість
302. Готівкові грошові кошти аптеки зобов’язані зберігати в банку на
поточному рахунку. Вкажіть документ, що оформляється для здачі аптекою
виручки до банку:
+Оголошення (об'ява) на внесення готівки
Видатковий касовий ордер
Грошовий чек
Розрахункова квитанція
Платіжне доручення
303. Провізор аптеки повинен здати в касу аптеки невикористану суму,
видану на господарські потреби. Який документ повинен оформити касир
для оприбуткування грошей у касі?
+Прибутковий касовий ордер
Видатковий касовий ордер
Приймальну квитанцію
Супровідну відомість
Товарний звіт

304. Невикористану авансову суму, видану на витрати у відряджені,
провізор повинен здати в касу. Який документ повинен оформити касир для
оприбуткування грошей у касу?
+Прибутковий касовий ордер
Видатковий касовий ордер
Накладну
Видаткову квитанцію
305. Центральна районна аптека функціонує в районному центрі і
здійснює забезпечення населення ЛЗ і ВМП. Вкажіть, в яких аптечних
закладах дозволено здійснювати розрахунки зі споживачами без
застосування РРО з використанням розрахункових квитанцій?
+Аптеки, аптечні пункти в сільській місцевості
Центральна районна аптека
Аптечний пункт у поліклініці
Аптечний кіоск на промисловому ринку
Аптечний кіоск на залізничному вокзалі ї
306. При проведенні планової інвентаризації каси встановлена
недостача. Хто повинен відшкодувати виявлену суму недостачі?
+Касир
Завідувач аптекою
Заступник завідувача аптекою
Завідувач відділом
Заступник завідувача відділом
307. При обліку грошей в аптеці використовується касова книга. Яка з
перерахованих операцій по касi з готівковими грошима НЕ ВIДНОСИТЬСЯ
до прибуткових?
+Видача готівки під звіт
Оприбуткування виручки аптеки
Оприбуткування виручки аптечних пунктів i кiоскiв
Повернення недовикористаних пiдзвiтних сум
Оприбуткування грошей з банку на виплату авансу та зарплати
308. Провізору аптеки було надано під звіт грошовi кошти на
господарські потреби. Цього ж дня, у зв’язку з виїздом у відрядження, він
повернув невикористану пiдзвiтну суму в повному обсязі в касу

підприємства. Який документ повинен оформити касир для оприбуткування
грошей у касу?
+Прибутковий касовий ордер
Видатковий касовий ордер
Приймальна квитанція
Супровідна вiдомiсть
Товарний звіт
309. До основних завдань обліку грошових коштів аптек не
відноситься:
+Проведення емісії приватизаційних паперів
Щоденний контроль за наявністю, зберіганням та рухом грошових коштів у
касі
Дотримання правил ведення касових операцій
Правильне та своєчасне оформлення касових та фінансових документів
Дотримання ліміту грошей у касі
310. На період виходу з ладу РРО та здійснення його ремонту
проведення розрахункових операцій може здійснюватися:
+З використанням КОРО та розрахункової книжки чи резервного РРО
З використанням резервного РРО
Із використанням касової книги
Із використанням ПКО та ВКО
З використанням розрахункової книжки
311. Протягом якого терміну з моменту отримання довідки про
резервування фіскального номера РРО необхідно забезпечити переведення
РРО в фіскальний режим роботи?
+5 днів
2 днів
3 днів
4 днів
10 днів
312. Протягом якого максимального терміну дозволяється працювати в
аптеці без РРО у випадку його виходу з ладу:
+72 години
12 годин
24 години

48 годин
36 годин
313. В аптеці проведені видаткові касові операції. Яким документом
вони оформляються:
+Видатковим касовим ордером
Рахунком-фактурою
Чеками
Квитанціями
Прибутковим касовим ордером
314. Вкажіть документ, який необхідно оформити бухгалтеру аптеки
для отримання на руки готівкових коштів з розрахункового рахунку у банку:
+Грошовий чек
Видатковий касовий ордер
Прибутковий касовий ордер
Платіжне доручення
Касову книгу
315. Встановіть суму залишку в КОРО на кінець дня при умові:
залишок на початок дня – 150 грн., сума реалізації за день – 2300 грн., сума
інкасації виторгу – 2400 грн.
+50 грн.
100 грн.
150 грн.
200 грн.
250 грн.
316. Назвіть документ який призначений для проведення готівкових
розрахункових операцій з покупцями аптеки?
+Фіскальний касовий чек
Прибуткова накладна
Платіжне доручення
Видатковий касовий ордер
Товарний звіт
317. 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
318. 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
319. Завідувач складає графік виходу на роботу провізора-аналітика.
Яка тривалість робочого часу на тиждень встановлена для даного
працівника?
+36 год.
38 год.
40 год.
30 год.
Ненормований робочий тиждень
320. При розрахунку податку з доходів фізичних осіб враховується
податкова соціальна пільга. Її розмір залежить від законодавчо встановленої
суми. Назвіть цю суму.
+Мінімальна заробітна плата
Прожитковий мінімум на одну особу
Прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність
Максимальний фонд оплати праці
Прожитковий мінімум для дітей віком від 6 до 18 років
321. Обов'язкові утримання із заробітної плати працівників
проводяться бухгалтерією самостійно. Вкажіть утримання, на яке необхідно
письмовий дозвіл працівника.
+Внески у благодійні фонди
Аліменти
Внески у фонд соціального страхування безробіття

Внески у фонд соціального страхування втрати працездатності
Внески у пенсійний фонд
322. В Україні встановлено ряд обов'язкових утримань із заробітної
плати. У який із фондів не здійснюється утримання із заробітної плати
працівників?
+Фонд соціального страхування від нещасних випадків
Пенсійний фонд
Фонд соціального страхування втрати працездатності
Фонд соціального страхування на випадок безробіття
323. Розміри допомоги з тимчасової непрацездатності працівників
аптек залежати від виробничому стажу: працівники з трудовим стажем 5
років ___, від 5 до 8 років ___, трудовий стаж понад 8 років ___ .
+60%, 80%, 100% середньої заробітної плати
20%, 40%, 50% середньої заробітної плати
40%, 50%, 90% середньої заробітної плати
10%, 30%, 50% середньої заробітної плати
25%, 45%, 65% середньої заробітної плати
324. Згідно Кодексу законів про працю до обов'язкових утримань із
заробітної плати працівників аптек належати:
+Внески у Пенсійний фонд
Аліменти
Надлишково виплачені суми
Суми по виконавчих листах
Профспілкові внески
325. Під час інвентаризації провізор працювала понад норму робочого
часу 2 години. Вказати розмір грошової компенсації при погодинній системі
оплати праці
+2-кратний розмір годинної ставки
1-кратний розмір годинної ставки
1,5- кратний розмір годинної ставки
2,5-кратний розмір годинної ставки
Не належить
326. Одним із видів соціального страхування є допомога з тимчасової
непрацездатності працівникам у зв'язку з доглядом за хворою дитиною. Який

граничний вік дитини для отримання вказаної соціальної допомоги?
+14 років
15 років
16 років
10 років
12 років
327. Провізор аптеки перебував у службовому відрядженні. Який
граничний термін подання звіту про використання отриманих на службове
відрядження грошей?
+Три робочі дні після повернення з відрядження
Чотири робочі дні після повернення з відрядження
Десять робочих днів після повернення з відрядження
Тиждень після повернення з відрядження
Такий термін не встановлено
328. Спеціалісти фармації повинні періодично проходити курси
підвищення кваліфікації. Як часто це має відбуватися.
+Один раз на п'ять років
Один раз на три роки
Один раз на чотири роки
Один раз на два роки
Один раз на сім років
329. Провізор зі стажем роботи понад 8 років одержав лікарняний лист
у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Який розмір допомоги йому
нараховується?
+100% середньої заробітної плати
80% середньої заробітної плати
40% середньої заробітної плати
70% середньої заробітної плати
60% середньої заробітної плати
330. Провізор-спеціаліст із загальним стажем роботи 6 років отримав
лікарняний лист у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. Який розмір
допомоги йому нараховується?
+80% середньої заробітної плати
50% середньої заробітної плати
100% середньої заробітної плати

70% середньої заробітної плати
30% середньої заробітної плати
331. Листок непрацездатності є підставою для розрахунку величини
допомоги застрахованій особі. Хто з медичних працівників не має права
видати листок непрацездатності?
+Приватні лікарі
Лікуючі лікарі державних і комунальних закладів охорони здоров'я
Лікуючі лікарі туберкульозних диспансерів
Лікуючі лікарі протезно-ортопедичних стаціонарів
Фельдшер у місцевостях, де відсутній лікар
332. Фармацевт аптеки працював у святковий день і відпрацьований
час входив до норми робочого часу цього місяця. Який порядок нарахування
заробітної плати необхідно використати в цьому випадку?
+У розмірі одноденної ставки понад оклад
У розмірі подвійної ставки понад оклад
У загальному порядку як звичайний день
Доплата не здійснюється
За одинарними розцінками
333. При виплаті заробітної плати провізор аптеки не згодний із сумою
грошей, що належить йому до виплати. Яке утримання із заробітної плати
здійснюється тільки за згодою працівника?
+Профспілкові внески
Податок з доходів фізичних осіб
Внески до пенсійного фонду
Внески до фонду безробіття
Внески до фонду соціального страхування
334. В аптеці прийнята погодинно-преміальна форма оплати праці.
Який документ оформляється при нарахуванні авансу співробітникам
аптеки?
+Платіжна відомість
Товарний звіт
Накладна
Прибутковий касовий ордер
Видатковий касовий ордер

335. Працівники підприємства можуть направлятися за наказом
керівника у службові відрядження. Протягом якого терміну повинен бути
складений авансовий звіт після повернення працівника з відрядження?
+3 доби
4 доби
5 діб
6 діб
2 доби
336. Всі працівники мають право на щорічну професійну відпустку.
Яка тривалість додаткової відпустки встановлена для аптечних працівників з
ненормованим робочим днем?
+Сім календарних днів
Не надається
Десять календарних днів
Двадцять календарних днів
Тридцять календарних днів
337. Відпустки для працівників аптек поділяють на щорічні, додаткові,
творчі, соціальні та відпустки без збереження заробітної плати. Вкажіть
загальну тривалість основної і додаткової відпустки працівників.
+59 календарних днів
60 календарних днів
90 календарних днів
70 календарних днів
65 календарних днів
338. Із заробітної плати працівників аптек вираховуються обов’язкові
утримання. Вкажіть ставку податку з доходів фізичних осіб (ПДФО)
+15%
2%
1%
0,5%
20%
339. Бухгалтер проводить розрахунки по оплаті праці. Визначте, як
називається винагорода за роботу, виконану відповідно до встановлених
норм праці, що встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і
відрядних розцінок для робітників, посадових окладів для службовців.

+Основна заробітна плата
Премія
Надбавка
Одноразова виплата
Матеріальна допомога
340. Із заробітної плати працівників аптек утримується податок з
доходів фізичних осіб. Вкажіть суму, яка не включається в сукупний
місячний дохід при оподаткуванні даним податком.
+Сума допомоги по вагітності
Сума за листком непрацездатності
Дивіденди
Сума допомоги з догляду за хворим
Сума доходу, отримана в натуральній формі
341. Згідно з діючим законодавством, аптечним працівникам
нараховується допомога при втраті працездатності. Вкажіть джерело оплати
перших 5 днів хвороби за листками непрацездатності
+Витрати аптеки
Доходи аптеки
Пенсійний фонд
Фонд економічного стимулювання
Резервний фонд
342. Згідно Кодексу законів про працю, відрахування із заробітної
плати можуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених
законодавством. Яке з нижче перерахованих відрахувань до обов'язкового не
відносяться?
+Аліменти
Податок з доходів фізичних осіб
Відрахування до фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
непрацездатністю
Відрахування до фонду соц. страхування на випадок безробіття
Відрахування до пенсійного фонду
343. Провізору було видано заробітну платню в підвищеному розмiрi з
урахуванням роботи в нічний час. За роботу в який саме час булла здійснена
доплата?
+З 22.00 до 6.00

З 23.00 до 7.00
З 24.00 до 8.00
З 20.00 до 9.00
З 21.00 до 9.00
344. Вкажіть тривалість робочого часу провізора аптеки, який
займається виготовленням та контролем лікарських форм.
+36 годин на тиждень
38 годин на тиждень
40 годин на тиждень
42 годин на тиждень
32 годин на тиждень
345. Посадові оклади керівників аптек підвищуються за наявності у них
кваліфікаційної категорії за спеціальністю “Організація та управління
фармацією”. Вкажіть, який розмір доплати за наявності вищої категорії?
+44,9%
20%
15%
23,7%
32,5%
346. Посадові оклади керівників аптек підвищуються за наявності у них
кваліфікаційної категорії за спеціальністю “Організація та управління
фармацією”. Вкажіть який розмір доплати за наявності першої категорії?
+31,9%
20%
15%
23,7%
44,9%
347. Які з утримань заробітної плати передбачені законодавством
відносяться до обов’язкових:
+Єдиний соціальний внесок
Аліменти
Надлишково виплачені суми
Суми по виконавчих листах
Профспілкові внески

348. Назвіть обов’язкові утримання із заробітної плати працівників
аптек:
+Єдиний соціальний внесок
Профспілковий внесок
Внесок у фонд тимчасової непрацездатності
Внесок у фонд страхування від нещасного випадку на виробництві
Внесок у фонд зайнятості
349. В Україні листки непрацездатності мають право видавати лікарі:
+Закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності
Станцій (відділень) швидкої медичної допомоги
Станцій переливання крові
Закладів судово-медичної експертизи
Будинків відпочинку
350. Направляти у відрядження лише
дозволяється:
+Жінок,які мають дітей віком від 3 до 14 років
Жінок,які мають дітей віком від 1 до 3 років
Жінок,які мають дітей віком до 1 року
Будь якого працівника
Жінок, які мають двох дітей

за

згодою

працівника

351. В аптечних закладах ведуть облік відпрацьованого часу. В якому
документі це відображається:
+Табель обліку робочого часу
Листок обліку
Особистий листок обліку кадрів
Графік
Платіжна відомість
352. 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

353. 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%
354. Кому із працівників надається щорічна відпустка тривалістю 31
календарний день:
+Працівникам, віком до 18 років
Працівникам, старше 18 років, що навчаються на вечірніх відділеннях вищих
навчальних закладів
Працівникам, старше 18 років, що навчаються на заочних відділеннях вищих
навчальних закладів
Інвалідам І-ІІ груп
Інвалідам ІІІ групи
355. 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

