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ЛЗ – лікарський засіб;
ЛПЗ – лікувально-профілактичний заклад;
ЛРС – лікарська рослинна сировина;
ЛФ – лікарська форма;
МОЗ – Міністерство охорони здоров’я;
ММФ – менеджмент та маркетинг у фармації;
МФТ – медичне та фармацевтичне товарознавство;
МШП – малоцінні швидкозношувані предмети;
ОЕФ – організація та економіка фармації;
ПКО – предметно – кількісний облік;
ТМЦ – товарно-матеріальні цінності.
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УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ
ВСТУП
Особливість практично-орієнтованого державного іспиту (ПОДІ) полягає в
оцінюванні якості вирішення випускником типових задач діяльності фахівця в умовах,
наближених до професійних.
Для ПОДІ з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ” ці
задачі охоплюють широкий пласт діяльності майбутнього провізора і включають
декілька розділів. Серед них: організація фармацевтичної допомоги населенню та
лікувально-профілактичним закладам, облік і звітність аптечних закладів, економіка
фармацевтичних підприємств, фармацевтичний менеджмент і маркетинг,
товарознавчий аналіз для забезпечення високої якості медичної і фармацевтичної
продукції. Даний іспит включає визначення знань та вмінь випускників
фармацевтичного факультету з дисциплін:
1. Організація та економіка фармації.
2. Менеджмент та маркетинг у фармації.
3. Медичне та фармацевтичне товарознавство.
4. Фармацевтичне правознавство.
5. Фармакоекономіка.
6. Спеціалізацій “Організація та регулювання діяльності підприємств фармації”
і “Підприємництво у фармації”.
Організація та економіка фармації (ОЕФ) – одна з найважливіших профільних
фармацевтичних дисциплін, яка вивчає організаційну, управлінську і економічну
діяльність суб'єктів обігу лікарських засобів, господарські зв'язки між ними і
зовнішнім середовищем. Метою вивчення ОЕФ є отримання знань і практичних
навиків в області планування, організації, аналізу, контролю, обліку і іншої діяльності
суб'єктів обігу лікарських засобів для надання якісної фармацевтичної допомоги.
Менеджмент та маркетинг у фармації (ММФ) – дисципліна, метою якої є
забезпечення майбутніх спеціалістів знаннями та навичками провадження
підприємницької діяльності в умовах ринку, а також здійснення управління
підприємствами фармацевтичного профілю з різними формами власності і
господарювання.
Медичне та фармацевтичне товарознавство (МФТ) – дисципліна, яка формує
знання вимог щодо якості продукції та навички проведення товарознавчого аналізу,
прийняття, зберігання, транспортування та реалізації продукції; удосконалення
методів контролю за якістю медичних і фармацевтичних товарів.
Фармацевтичне правознавство – вивчає законодавчі і нормативні акти
України, які регламентують фармацевтичну діяльність, управлінський, бухгалтерський
та податковий облік, а також навички опрацьовувати їх.
Фармакоекономіка – прикладна наука, яка є методологією порівняльної оцінки
медичних технологій (методів профілактики, діагностики та лікування, в т.ч. з
використанням ЛП), на основі всебічного комплексного аналізу результатів їх
застосування та економічних витрат.
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Спеціалізація “Організація та регулювання діяльності підприємств
фармації” – дисципліна, яка сприяє поглибленому вивченню управлінських та
організаційно-економічних питань на посадах провізора-організатора (завідувача,
директора), заступника керівника, завідувача структурного підрозділу, а також інших
посад, передбачених для заміщення фахівцями з вищою фармосвітою.
Спеціалізація “Підприємництво у фармації” складається з трьох розділів:
“Основи підприємницької діяльності у фармації”, “Маркетингові дослідження ринку
лікарських засобів”, “Зовнішньоекономічна діяльність фармацевтичних підприємств”.
Підприємництво у фармацевтичній галузі, у силу специфіки та соціальної значущості
ЛЗ як товару, займає особливе становище серед усіх видів підприємницької діяльності.
Саме тому, майбутньому фахівцю, який планує свою кар'єру у ролі підприємця у
галузі фармації, слід одержати більш глибокі теоретичні знання та практичні вміння,
комплекс яких може дати студенту спеціалізація “Підприємництво у фармації”.
Особливістю цих дисциплін є висока динамічність: їх зміст постійно змінюється
під впливом зовнішнього (політичного, економічного, соціального) середовища і
вимагає включення нових знань (фармаекономіки, фармацевтичної логістики,
мерчандайзингу, паблік рілейшнз тощо).
Останніми роками значно зросло значення цих дисциплін у практичній
діяльності провізора. З переходом нашої держави до ринкової економіки змінилися
організаційно-правові форми фармацевтичних підприємств, нового вигляду набула
діяльність господарюючих суб'єктів, значно розширився асортимент медичних і
фармацевтичних товарів, змінилися принципи ціноутворення на лікарські засоби. Зі
зміною форми власності змінилося відношення до аналізу і планування діяльності,
підвищилося значення фармацевтичного менеджменту і маркетингу, у практичній
діяльності дедалі частіше застосовуються новітні інформаційні технології. В державі
функціонують органи, які здійснюють контрольно-дозвільну функцію щодо
підприємств, які провадять фармацевтичну діяльність, та є наявна нормативно-правова
база, яка її регулює. Здійснюється реєстрація і сертифікація лікарських засобів та
інших товарів аптечного асортименту. Постійні зміни зміни вимагають істотної
трансформації підготовки фахівців з вищою фармацевтичною освітою.
Тому в навчальних планах студентів останніх років відбулися якісні та кількісні
зміни, направлені на забезпечення належної якості підготовки майбутніх
фармацевтичних фахівців. ПОДІ з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У
ФАРМАЦІЇ” покликаний проконтролювати якість готовності випускників до своєї
вже завтрашньої діяльності.
Дані матеріали розроблені для студентів V курсу як путівник для успішного
складання ПОДІ. Вони включають переліки теоретичних питань, виробничих задач
діяльності, основних завдань, вміння виконувати які буде оцінюватися, протоколи з
критеріями оцінювання, зразки завдань та приклади їх вирішення для кожної задачі
діяльності, якими повинен володіти провізор.

5

1. ПЕРЕЛІК
ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ
“УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”, ЗНАННЯ ЯКИХ БУДЕ
ОЦІНЮВАТИСЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ
1. Організація фармацевтичного забезпечення населення в Україні в сучасних
умовах.
2. Органи державного управління у сфері фармації. Мета їх створення, завдання та
основні функції. Міжнародні стандарти регулювання діяльності фармацевтичної
галузі.
3. Порядок відкриття та діяльності аптек, аптечних пунктів. Дозвільні документи для
відкриття аптечних закладів.
4. Поняття про оптову реалізацію ліків і належну практику дистрибуції.
Організаційна структура суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову
реалізацію ЛЗ.
5. Завдання та функції аптечних складів (баз). Організаційні вимоги до діяльності
аптечних складів (баз). Функції їх основних відділів.
6. Завдання, функції, групи аптек. Основні принципи належної фармацевтичної
(аптечної) практики.
7. Організаційні вимоги до діяльності аптек. Відділи аптеки, їх характеристика та
завдання. Організація матеріальної відповідальності в аптеках, її види і
порядок оформлення.
8. Характеристика приміщень та обладнання аптек у залежності від характеру їх
діяльності. Вимоги санітарного режиму до прибирання приміщень та особистої
гігієни працівників аптеки.
9. Порядок проведення вхідного контролю ГЛЗ. Основні принципи зберігання ЛЗ.
10. Суть самолікування. Критерії віднесення препаратів до безрецептурних ліків. Зміст
фармацевтичної опіки та порядок дій фамацевтичного фахівця при фамацевтичній
опіці.
11. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу, його функції, штат і
приміщення.
12. Загальні правила виписування рецептів. Форми рецептурних бланків, їх
класифікація та характеристика. Терміни дії та терміни зберігання рецептурних
бланків в аптеці.
13. Категорії амбулаторних хворих, що отримують ліки безоплатно та з частковою
оплатою, особливості оформлення виписаних їм рецептів. Облік безоплатних та
пільгових рецептів і порядок відшкодування їх вартості аптеці.
14. Правила відпуску ЛЗ за Урядовою програмою «Доступні ліки». Реєстр ЛЗ, вартість
яких підлягає відшкодуванню.
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15. Правила оформлення рецептів і відпуск наркотичних, психотропних ЛЗ,
прекурсорів списку № 1, отруйних і сильнодіючих препаратів, терміни дії і
зберігання рецептів в аптеці.
16. Особливості одержання наркотичних (психотропних) ЛЗ з аптечних складів.
Особливості їх відпуску амбулаторним хворим з аптек України. Організація ПКО в
аптечних закладах, його реєстрація.
17. Таксування різних ЛФ. Порядок стягнення тарифів за виготовлення
екстемпоральних ЛЗ. Характеристика методів реєстрації протаксованих рецептів.
18. Організація контролю якості ЛЗ в аптеці. Попереджувальні заходи при відпуску і
виготовленні ЛЗ. Обов’язки провізора-аналітика, провізора з контролю якості,
уповноваженої особи.
19. Характеристика форм внутрішньоаптечного контролю. Його облік.
20. Якісний хімічний контроль. ЛЗ, які йому підлягають. Ліки, які підлягають повному
хімічному контролю в аптеці.
21. Вимоги санітарного режиму до виготовлення ліків в асептичних умовах.
Організація контролю ЛЗ для ін’єкцій.
22. Правила оформлення ЛФ для відпуску з аптеки, контроль при відпуску. Терміни
зберігання ЛФ, виготовлених в аптеці.
23. Організація роботи відділу запасів в аптеці. Організація лабораторних і фасувальних
робіт, їх значення і облік. Обов’язки провізора з виготовлення ВАЗ.
24. Організація фармацевтичної допомоги стаціонарним хворим. Порядок виписування
ЛЗ і ВМП для лікувано-профілактичних закладів.
25. Організація постачання аптечних закладів ЛЗ та іншими товарами аптечного
асортименту. Контроль якості препаратів, що надходять до аптечного складу.
26. Значення обліку, його завдання, вимоги, методи та принципи.
27. Форми обліку ТМЦ і господарських операцій в аптечних установах, облікові
вимірювачі.
28. Бухгалтерський облік як інформаційна система для прийняття управлінських
рішень в аптечній мережі, споживачі бухгалтерської інформації.
29. Господарські засоби аптечних установ, їх класифікація за складом та джерелами
утворення. Статутний фонд аптек.
30. Бухгалтерські рахунки: їх будова, класифікація, кореспонденція рахунків. План
рахунків, його значення. Структура бухгалтерського балансу та його складові.
31. Джерела надходження ТМЦ до аптек, організація доставки, необхідність
розширення поставок в умовах ринку.
32. Облік надходження товарів та інших матеріальних цінностей в аптеках: у
загальній сумі, за групами, предметно-кількісний, за термінами придатності.
33. Види тари, облік її руху. Облік руху допоміжного матеріалу та МШП.
Відображення цих господарських операцій у рахунках бухгалтерського обліку.
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34. Основні засоби аптечних закладів, характеристика, документальне оформлення
руху і зносу. Поняття про амортизацію, призначення, використання.
35. Оборотні засоби аптечних закладів, їх структура, класифікація, джерела
фінансування.
36. Товарні запаси аптеки, характеристика, призначення, фактори, які впливають на їх
розмір. Методика аналізу й планування надходження товарів.
37. Фінансування обігових засобів, основні принципи банківського кредитування.
Види кредитів і їх призначення.
38. Операції щодо збільшення та зменшення суми товарних запасів, їх відображення у
бухгалтерських рахунках.
39. Товарообіг аптечного підприємства, його значення як економічного показника,
види товарообігу, їх характеристика. Структура роздрібного та оптового
товарообігу аптеки, їх облік за окремими видами, методики розрахунку на плановий
період.
40. Рецептура аптечних установ, види, її структуру та облік. Реєстрація амбулаторних і
стаціонарних рецептів в аптеці.
41. Облік реалізації товарів у бухгалтерських рахунках. Облік інших видів витрат
товарів, документальне оформлення, відображення у бухгалтерських рахунках.
42. Основні положення щодо ведення касових операцій. Облік руху грошових коштів
в аптеці: прибуткові і вибуткові операції, відображення їх у рахунках
бухгалтерського обліку, норматив грошових засобів. Порядок здачі грошей в банк.
43. Види безготівкових розрахунків, що здійснюються аптечними закладами. Порядок
ведення обліку коштів на поточному рахунку.
44. Форми оплати праці аптечних працівників в умовах ринкових відносин. Облік
роботи і заробітної плати. Облік робочого часу. Види відпусток та організація
обліку відпусток.
45. Утримання із заробітної плати. Нарахування на заробітну плату. Розрахунок
штатної чисельності аптечних працівників.
46. Інвентаризація, її завдання і форми, порядок проведення і оформлення.
47. Зміст, значення і форми звітності аптек. Розділи звіту про фінансово-господарську
діяльність.
48. Поняття вартості й ціни на ЛЗ, різновиди цін, їх призначення. Класифікація
товарного асортименту аптеки відповідно до формування роздрібних цін.
49. Ціноутворення на ліки як міжнародна проблема. Порядок державного
регулювання цін на ЛЗ в Україні. Методика розрахунку торгової націнки на ГЛЗ
згідно нового законодавства.
50. Особливості ціноутворення на ліки індивідуального виготовлення. Суть і значення
Таха laborum у розвитку аптечної справи.
51. Витрати аптечних підприємств: визначення, класифікація. Витрати, які
включаються до собівартості реалізованої продукції. Методики розрахунку витрат.
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52. Прибуток і рентабельність аптечних підприємств. Розрахунок прибутку і
рентабельності. Фактори, які визначають зростання прибутку і рентабельності.
53. Дохід від реалізації; чистий дохід; валовий, операційний, нерозподілений
прибуток.
54. Система оподаткування: поняття, призначення, різновиди податків, їх суть.
Податки, що діють в Україні. Особливості оподаткування аптечних
підприємств.
55. Підходи до управління. Процес управління. Рівні управління. Система методів
управління.
56. Поняття організації у теорії менеджменту. Внутрішні змінні організації. Сутність,
види, етапи контролю діяльності організації. Стратегічне планування, складові
процесу.
57. Діяльність керівника. Функції і організація роботи завідувача аптеки, складу
(бази). Соціально-психологічні аспекти керівництва колективом.
58. Поняття підприємництва. Принципи, організаційні форми, державна реєстрація
підприємницької діяльності. Державне регулювання і підтримка підприємництва у
фармації.
59. Види підприємницької діяльності. Поняття підприємницького ризику. Види втрат.
Шляхи зниження ризику. Ліквідація підприємницької діяльності.
60. Поняття управлінського рішення. Класифікація управлінських рішень. Методи і
підходи до прийняття управлінських рішень.
61. Поняття і види організаційних комунікацій. Елементи та етапи комунікативного
процесу. Перешкоди на шляху комунікацій і способи їх усунення.
62. Діловодство як функція менеджменту. Поняття документа, його значення і
класифікація. Документообіг підприємств фармацевтичного профілю, його види та
етапи.
63. Планування, формування і розвиток трудових ресурсів. Структура фармацевтичної
освіти в Україні. Зайнятість населення, плинність кадрів, облік кадрів.
64. Поняття конфлікту і причини його виникнення. Типи конфліктів. Методи
управління конфліктами. Формальні і неформальні групи, причини вступу до них,
управління ними.
65. Принципи фармацевтичної етики і деонтології. Підвищення етичності поведінки
спеціалістів.
66. Колективний і трудовий договори. Особливості укладання і розірвання контракту.
Основні трудові права і обов'язки працівників. Оформлення документів при
прийманні / звільненні.
67. Робочий час, норми його тривалості. Час відпочинку, перерви, святкові і неробочі
дні. Щорічні відпустки і порядок їх надання. Заробітна плата. Гарантії і
компенсації для працівників.
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68. Трудова дисципліна. Заохочення за успіхи в роботі та догани за порушення
трудової дисципліни, порядок їх застосування. Охорона праці та обов'язкові
інструкції з охорони праці.
69. Значення маркетингу в сучасних умовах: його визначення, основні складові,
принципи і функції. Суб'єкти, завдання і види фармацевтичного маркетингу.
70. Стан фармацевтичного ринку в Україні. Вивчення ринку ЛЗ. Нормативно-правова
база маркетингової діяльності в галузі фармації.
71. Мета, об’єкти і методи маркетингових досліджень. Управління фармацевтичним
маркетингом.
72. Сегментування ринку. Його основні критерії. Цільовий ринок. „Ринкове вікно" і
"ринкова ніша". Співвідношення попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.
73. Визначення потреби в ЛЗ, дослідження їх попиту і пропозиції. Поняття
конкурентоспроможності товару. Конкурентоспроможність фармацевтичного
товару.
74. Позиціонування товару (на прикладі ЛЗ). Номенклатура фармацевтичного товару.
Асортиментна політика підприємств. Прогнозування асортименту ліків.
75. Загальні поняття товарної політики. Товарні знаки і упаковка. Етапи життєвого
циклу товару, маркетингова діяльність підприємства на кожному з них.
76. Маркетингова стратегія і тактика підприємства (Стратегічна модель Портера,
Матриця Бостон консалтінг груп).
77. Інноваційна діяльність підприємств фармацевтичного профілю (поняття "новий
товар", основні мотиви для інноваційних вкладів). Етапи розробки нових ЛЗ.
78. Основні положення державного регулювання і управління процесом розробки і
виробництва ЛЗ. Аналіз факторів , які впливають на цінову політику.
79. Ціни в умовах ринку. Цінова політика підприємств в залежності від типу ринку.
Закон попиту і пропозиції. Аналіз цінової еластичності попиту на товар.
Пристосування ціни (знижки).
80. Суть руху товарів (збуту). Збутова політика фармацевтичних підприємств, в т.ч. у
зовнішньоекономічній діяльності. Методи і системи збуту. Основи збутової
логістики.
81. Система збуту та його стимулювання для фармацевтичної продукції. Завдання,
функції, структура, правове регулювання діяльності аптечних складів. Стратегії
просування товару, роль торгових посередників.
82. Реклама і її роль у комунікативній політиці. Види, класифікація та складові
процесу реклами. Регулювання реклами на ЛЗ. Планування рекламного бюджету
та оцінка її ефективності.
83. Суть, поняття і зміст "Паблік рілейшнз”. Його основні функції та принципи.
Некомерційні форми розповсюдження позитивної інформації про підприємство.
Участь у виставках, ярмарках, фірмовий стиль. Принципи роботи представників.
84. Система маркетингової інформації і її структура. Роль фармацевтичної інформації.
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85. Міжнародний маркетинг і його середовище. Маркетингова діяльність зарубіжних
фармацевтичних фірм. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів
„Інкотермс”. Стратегії виходу на міжнародний ринок.
86. Поняття про товар. Мета і завдання товарознавства в системі підготовки
провізорів. Категорії нормативно-технічної документації на медичні і
фармацевтичні товари.
87. Класифікація і кодування товарів. Поняття про класифікацію товарів та її категорії,
мета і призначення класифікації.
88. Основи матеріалознавства. Металеві матеріали, основні вимоги до тих, які
використовуються для виготовлення медичних виробів. Неметалеві матеріали:
поняття про гуму, її класифікація та одержання каучу.
89. Засоби та методи стерилізації, які використовуються у медицині.
Передстерилізаційна обробка медичних виробів.
90. Поняття про товарознавчі операції та їх класифікація. Приймання товару
(вітчизняного та імпортного) на аптечний склад, його зберігання та відпуск.
Списання товару в аптечній мережі. Контроль якості ГЛЗ і ЛРС, які надходять на
аптечний склад.
91. Порядок укладення договору з постачальником на поставку продукції і його зміст.
Основні документи, які оформляються при русі товарів від постачальника до
споживача.
92. Основні поняття про тару і упаковку. Їх класифікація за функціональним
призначенням. Маркування споживчої упаковки ГЛЗ.
93. Готові лікарські засоби: їх класифікація, упакування та контроль якості. Терміни
придатності. Вимоги до зберігання ГЛЗ залежно від їх фізико-хімічних
властивостей.
94. Товари обмеженого аптечного асортименту. Хімічні реактиви (асортимент,
класифікація, пакування, маркування, транспортування і зберігання).
Дезінфекційні, дезінсекційні та дератизаційні засоби. П’явки медичні: особливості
догляду та зберігання.
95. Організація зберігання фармацевтичних товарів в аптечних і лікувальних закладах.
Вимоги до приміщень та організації зберігання фармацевтичних товарів.
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2. ПЕРЕЛІК
ТИПОВИХ ЗАДАЧ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗМІСТ УМІНЬ
З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”, ЯКИМИ
ПОВИНЕН ВОЛОДІТИ ВИПУСКНИК ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ІФНМУ
Випускник повинен згідно нормативно-правових документів, які регулюють всі види
діяльності, здійснювати:
1. Аналіз рецептів виписаних лікарями:
• визначати у прописі та усувати несумісності лікарських речовин та лікарської
рослинної сировини;
• перевіряти і, якщо необхідно, виправляти разові, добові і курсові дози
наркотичних, психотропних, прекурсорів, отруйних, сильнодіючих речовин та
норми відпуску наркотичних та прирівняних до них речовин, враховуючи
індивідуальні особливості людини (вік, маса тіла та ін.).
2. Прийом рецептів від населення, здійснення відпуску виготовлених лікарських
форм і готових лікарських засобів:
• перевіряти і аналізувати рецепт на правильність виписування та відповідність
рецептурного бланку;
• розраховувати кількість лікарських та допоміжних речовин пропису, загальний
об’єм або масу лікарського препарату;
• протаксувати рецепт за допомогою прейскурантів та тарифів, враховуючи
особливості лікарської форми, для визначення кінцевої вартості ліків;
• зареєструвати рецепт у відповідних журналах, що визначенні нормативною
документацією;
• здійснювати контроль при відпуску лікарського препарату на відповідність складу
та технологічного порядку, правильність оформлення до відпуску;
• проводити вилучення, утилізацію та знищення невірно виготовлених та своєчасно
не отриманих хворими лікарських форм з наступним складанням акту.
3. Ведення первинного обліку товарно-матеріальних цінностей:
• оформляти документи на оплату ліків, які відпущені амбулаторним хворим
безкоштовно чи на пільгових умовах;
• вести облік роздрібної та оптової реалізації фармацевтичної продукції у
документах первинного обліку;
• групувати та враховувати товарно-матеріальні цінності за обліковими групами;
• проводити облік витрат отруйних, наркотичних та прирівняних до них речовин у
відповідних журналах;
• здійснювати облік руху товару, основних засобів, малоцінного інвентарю та інших
активів;
• реєструвати рух лікарських засобів, які підлягають предметно-кількісному обліку;
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• документально оформляти та враховувати відпуск товарів відділам аптеки та
роздрібній мережі;
• вести облік витрат товарно-матеріальних цінностей у відповідній документації;
• проводити облік лабораторних та фасувальних робіт згідно інструкцій у
відповідних журналах, що визначенні нормативною документацією.
4. Планування замовлень лікарських препаратів та виробів медичного
призначення:
• планувати асортимент лікарських засобів та виробів медичного призначення з
урахуванням встановленого переліку життєвонеобхідних лікарських засобів,
відомостей про швидкість реалізації лікарських засобів, ціни, наявності у аптеці
тощо.
5. Прийом лікарських засобів та виробів медичного призначення:
• здійснювати приймання лікарських засобів та виробів медичного призначення за
кількістю та якістю складати акти про розходження під час цих операцій.
6. Проведення товарознавчої експертизи лікарських засобів:
• визначати товарні групи з асортименту наявних препаратів та іншої
фармацевтичної продукції за їх функціональними знаками, маркуванням тощо;
• визначати стабільніть виробів медичного призначення при зберіганні протягом
встановлених термінів придатності.
7. Забезпечення умов зберігання лікарських засобів:
• забезпечувати відповідні умови зберігання отруйних, наркотичних та прирівняних
до них лікарських засобів, а також лікарських форм з ними;
• забезпечувати умови для запобігання небажаних наслідків, враховуючи можливий
вплив умов зберігання на якість товарів аптечного асортименту, лікарської
рослинної сировини та виробів медичного призначення;
• контролювати умови зберігання сировини та матеріалів на підприємствах
фармацевтичного профілю.
8. Проведення розрахунків, пов’язаних з діяльністю аптечних закладів:
• проводити розрахунки податку з доходів фізичних осіб, та інших відрахувань із
заробітної плати;
• проводити для фармацевтичних товарів та медикаментів розрахунок:
✓ роздрібних цін,
✓ митної вартості,
✓ відпускних цін аптечних складів,
✓ торгових націнок;
• визначати тарифи за виготовлення і фасування лікарських препаратів, відображати
їх в облікових документах;
• враховуючи запис у журналі лабораторних і фасувальних робіт, розраховувати і
оформляти дооцінку (уцінку);
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• розраховувати основну та додаткову заробітну плату, сум за тимчасову
непрацездатність, вагітність, оплати відпусток, за роботу святкові дні, позаурочні
роботи.
9. Організація та контроль касових операцій та безготівкових розрахунків з
постачальниками та покупцями фармацевтичних товарів:
• організовувати та контролювати ведення касових операцій, роботу реєстраторів
розрахункових операцій (РРО);
• організовувати ведення безготівкових операцій, проводити контроль їх
здійснення в оборотній відомості та банківських документах.
10. Ведення обліку результатів діяльності:
• складати товарний звіт та звіт про фінансово-господарську діяльність аптеки та
структурного підрозділу;
• враховуючи облікові дані, розраховувати та аналізувати для аптеки та
структурного підрозділу:
✓ торгові накладення,
✓ витрати,
✓ прибуток,
✓ рентабельність,
✓ реалізовані торгові накладення,
✓ нормативи товарних запасів у днях і у сумі,
✓ нормативи інших активів;
• проводити інвентаризацію фармацевтичних товарів та інших товарно-матеріальних
цінностей, оформляти відповідні документи за їх обліком, розраховувати природну
втрату;
• відображати на рахунках бухгалтерського обліку рух товарно-матеріальних
цінностей аптеки, операції з обліку грошових коштів;
• заповнювати регістри бухгалтерського обліку та здійснювати аналіз господарських
засобів аптеки та джерел їх створення за бухгалтерським балансом.
11. Планування діяльності аптеки та структурних підрозділів:
• враховуючи облікові дані за попередні періоди роботи для аптеки і її структурного
підрозділу планувати:
✓ товарообіг,
✓ торгові накладення,
✓ витрати,
✓ прибуток,
✓ інші економічні показники;
• складати замовлення на аптечний склад та інших постачальників на отримання
ліків і товарів аптечного асортименту, враховуючи нормативні документи МОЗ
України;
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• здійснювати комплексне інформаційне забезпечення підготовки та укладання
договорів купівлі-продажу, контрактів на основі своєчасного поновлення
відповідних розділів баз даних інформаційно-управлінської маркетингової
системи, використовуючи автоматизовані інформаційно-пошукові системи та
технічні засоби;
• складати комерційні угоди, угоди про співробітництво з діловими партнерами та
здійснювати постійну роботу з клієнтами згідно з укладеними угодами,
контролювати виконання договірних зобов’язань постачальниками продукції,
сировини та матеріалів, використовуючи нормативно-правові документи та окремі
положення МОЗ України.
12. Заснування та організація фармацевтичного закладу:
• обґрунтовувати та визначати оптимальну форму господарювання, готувати
засновницькі документи;
• визначати та формувати організаційну структуру фармацевтичного закладу,
створювати положення про структурні підрозділи, визначати їх завдання та
необхідні посади.
13. Організація діяльності аптек та структурних підрозділів підприємств
фармацевтичної галузі:
• складати відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікованого
персоналу, необхідних для провадження господарської діяльності з роздрібної
торгівлі лікарськими засобами аптеки, аптечного пункту, а токож організаційні
документи, необхідні для їх діяльності;
• організовувати робоче місце провізора-технолога з приймання рецептів і відпуску
ліків, провізора-аналітика та провізора з виготовлення внутрішньо-аптечних
заготовок;
• використовуючи маркетингову, статистичну, відомчу інформацію брати участь у
розробці окремих розділів бізнес-плану;
• встановлювати необхідні обсяги замовлень на лікарські препарати;
• проводити заходи щодо зниження підприємницького ризику шляхом використання
страхування, диверсифікації, достовірної інформації та оформляти відповідні
документи.
14. Організація діловодства фармацевтичного закладу (підприємства):
• складати накази, розпорядження, інструкції, положення, правила, ділові листи та
інші документи стосовно діяльності фармацевтичного підприємства та аптечного
закладу;
• організовувати ефективний документообіг фармацевтичних закладів, контроль,
систематизацію та зберігання документів;
• організовувати заключення угод про матеріальну відповідальність з
фармацевтичними працівниками.
15

15.
Організаційно-методичне
керівництво
виробничою
діяльністю
фармацевтичних закладів та підприємств:
• обґрунтовувати план організаційно-методичних та виробничих заходів,
спрямованих на координацію програми діяльності, вирішення фінансових та
соціальних питань, установлення напрямків використання прибутку;
• планувати, організовувати та проводити оперативні та підсумкові виробничі
наради працівників закладу (підприємства) з прийняттям відповідних
управлінських рішень;
• вирішувати виробничі, фінансові, маркетингові та інші завдання з метою
підвищення показників ефективності діяльності підприємства.
16. Управління персоналом (колективом, організацією):
• здійснювати адекватний підбір кадрів з урахуванням їх професійної підготовки,
ділових та особистих якостей, визначати функціонально-посадові обов’язки;
• приймати та звільняти працівників, контролювати порядок ведення та обліку
записів у трудових книжках;
• заключати та розривати трудовий договір, брати участь у підготовці колективного
договору, оформляти відповідні організаційно-розпорядчі документи;
• розраховувати штатну чисельність працівників аптеки, складати штатний розклад,
проводити аналіз продуктивності праці та ефективності використання
фармацевтичних кадрів в аптеці;
• виявляти резерви підвищення ефективності праці співробітників аптеки на основі
критеріїв ефективності, аналізу витрат робочого часу та побудови моделей
раціонального його використання за допомогою показників ефективності.
17. Проведення інформаційної роботи:
• складати інформаційні повідомлення для лікарів та молодших спеціалістів
фармації про нові лікарські препарати та нові показання до застосування відомих
лікарських препаратів, дані автоматизованих інформаційних систем;
• забезпечувати лікарів та аптечних працівників систематичною та оперативною
фармакоекономічною інформацією про лікарські засоби та вироби медичного
призначення, про перспективи медикаментозного забезпечення, наявності чи
відсутності в аптеках лікарських засобів та їх аналогів;
• інформувати лікарів про помилки в прописувані лікарських препаратів у рецептах
(неправильність оформлення, наявність несумісностей та ін.) та надавати
рекомендації по їх усуненню;
• готувати та систематизувати рекламно-інформаційні матеріали за розрахунками
фінансово-економічних показників до постійно діючих та тематичних виставок
лікарських засобів, до проведення презентаій, симпозіумів, конференцій,
проводити їх та оцінювати ефективність;
• проводити заходи по впровадженню нових лікарських засобів в аптечну мережу та
аналізувати їх результати за картками зворотнього зв’язку, відповідно до
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Державного регулювання і управління процесом розробки та виробництва
лікарських препаратів, міжнародного та вітчизняного фармацевтичного
законодавства.
18. Професійне спілкування з лікарями, хворими та колегами:
• забезпечувати здоровий соціально-психологічний клімат у колективі;
• формувати відносини з хворими та лікарями з метою виконання етичних критеріїв
ВООЗ та принципів належної аптечної практики щодо просування лікарських
засобів на ринку, мінімізації зловживання та невірного використання лікарських
засобів;
• готувати матеріали з використанням відомчої та виробничої інформації для
проведення виробничих нарад, організовувати їх проведення та оформляти
результати у вигляді протоколу.
19. Маркетинг лікарських препаратів:
• здійснювати сегментування ринку за демографічними, психографічними та ін.
характеристиками, захворюваністю, профілем надання лікарської та медичної
допомоги;
• аналізувати наявність лікарських засобів на конкретному сегменті ринку за
асортиментною, ціновою характеристиками, за підприємствами-виробниками,
визначати їх конкурентноспроможність, оформляти зведенні аналітичні таблиці;
• визначати асортимент найбільш необхідних лікарських препаратів та медичних
засобів для певних груп населення на підставі аналізу даних щодо регіональної
захворюваності;
• використовуючи дані товарного асортименту лікарських препаратів та
номенклатуру фармацевтичного товару, а також інформаційно-пошукові системи
та відповідні технічні засоби, аналізувати прайс-листи та інші джерела
маркетингової інформації фірм і підприємств-виробників лікарських засобів з
метою визначення асортиментно-цінових характеристик продукції, що
пропонується;
• на основі методів анкетування, опитування, інтерв’ювання споживачів з
оформлення їх зведених результатів для приймання управлінських рішень,
проводити маркетингові дослідження окремих лікарських засобів та їх
фармакотерапевтичних груп;
• згідно з перевагами споживачів та положення конкурентів на ринку на основі
даних експертої оцінки, проводити позиціювання лікарських препаратів;
• вивчати та аналізувати вимоги та мотивації споживачів лікарських засобів та
виробів медичного призначення, використовуючи анкетування та опитування їх з
метою визначення переліку пропозицій для фармацевтичного підприємства щодо
зміни асортиментної політики.
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20. Визначення потреби в лікарських засобах:
• складати прогнози закупівлі лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп
відповідно до тенденції етапу їх життєвого циклу, залишків у вигляді переліку
лікарських засобів;
• на основі знань відповідних методик статистичної, відомчої інформації визначати
та розраховувати: потребу у лікарських препаратах різних фармакотерапевтичних
груп і асортиментних позицій на фармацевтичному ринку;
• визначати та застосовувати ефективні канали товаропросування фармацевтичної
продукції в залежності від економічної ситуації на ринку виробників, фірмпосередників, постачальників;
• відстежувати товаропросування, визначати проблемний препарат та здійснюва
заходи стимулювання збуту, використовуючи банк даних маркетингової
інформації;
• аналізувати причини зниження продажу лікарських препаратів та виробів
медичного призначення з урахування даних про наявність на фармацевтичному
ринку конкурентної продукції, захворюваності населення, рівня лікувальнопрофілактичної допомоги, сезонності тощо та оформляти звіт.
21. Визначення кількісних характеристик фармацевтичного ринку:
• визначати структуру та перевагу конкурентів, аналізувати їх асортиментну,
товарно-цінову, збутову політику для визначення конкурентоспроможності
фармацевтичного закладу чи підприємства;
• проводити аналіз цінової політики суб’єктів фармацевтичного ринку за
фармакотерапевтичними групами, асортиментними позиціями, виробником та
узагальнювати у вигляді аналітичного звіту;
• визначати та аналізувати порівняльні характеристики збуту окремих груп та
найменувань лікарських засобів та оформляти аналітичні звіти на основі даних про
реалізацію;
• розраховувати місткість ринку лікарських препаратів за економічними
показниками (обсяг виробництва, товарні запаси, показники експорту та імпорту)
для конкурентного його сегменту;
• проводити попередню експертизу договорів купівлі-продажу, контрактів з позицій
умов постачання (обсяг партії товару, ціна, умови розрахунків: передплата,
відстрочка платежу, знижки тощо) з оформлення висновків експертизи.
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
Для випускників фармацевтичного факультету денної та заочної форм навчання
атестація випускників (АВ) з дисципліни “Управління та економіка у фармації”
здійснюється у 2 етапи:
Етап І – ліцензійний іспит “Крок – 2. Фармація”;
Етап ІІ – практично-орієнтований державний іспит “Управління та економіка у
фармації”
ПОДІ “УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ” проводиться у
вигляді практично-орієнтованого. Відмінність між традиційним проведенням АВ і
практично-орієнтованим іспитом в тому, що студент шляхом вибору визначає не
перелік пропонованих теоретичних питань і практичних навичок, а виконує під
контролем комісії певні задачі діяльності. Перелік задач діяльності, які оцінюються,
побудований на основі Галузевих стандартів вищої освіти – Освітньокваліфікаційної характеристики та Освітньо-професійної програми підготовки
спеціаліста напрямку “Фармація”, які визначають загальні вимоги до властивостей і
якостей випускника вищого навчального закладу.
Після вивчення циклу дисциплін організаційно-економічного напрямку
випускник фармацевтичного вищого навчального закладу повинен вміти виконувати 4
основних виробничих функцій (певних типів діяльності), які досягаються здійсненням
21 типовою задачею діяльності. Кожній задачі відповідає система умінь щодо
вирішення цієї типової задачі діяльності. Під час демонстрації випускником
практичного уміння екзаменатори можуть задавати йому теоретичні питання для
перевірки теоретичних знань.
Під час проведення практично-орієнтованого іспиту “УПРАВЛІННЯ ТА
ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ” з метою оцінювання особистих та професійних
якостей випускника на здатність вирішувати перелічені задачі діяльності кафедрою
ОЕФ і ТЛ розроблені спеціальні завдання, які згруповані у 2 блоки. Відповідно до них
розроблені 2 Протоколи проведення та оцінювання ПОДІ.
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
ЗАДАЧ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВМІНЬ ЇХ ВИКОНАННЯ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
Результат ПОДІ з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
для студентів денної та заочної форми навчання визначається за вимогами кредитномодульної системи організації навчального процесу. Окремо оцінюються 2 протоколи:
перший протокол вміщує 4 типових задачі діяльності, кожна з яких оцінюється
балами «1», «0,5», «0» (виконано, виконано не повністю, не виконано) – СА1,
другий протокол вміщує 11 ситуаційних задач, основних умінь і навичок, які
оцінюються балами «1» і «0» (виконано, не виконано) – СА2.
Бал за першу (другу) частину іспиту визначається як середнє арифметичне усіх
балів, що зафіксовані в індивідуальному протоколі проведення та оцінювання
відповідної частини іспиту. Середні арифметичні бали за першу С А1 і другу СА2
частини іспиту лежать у діапазоні від 0 до 1 і округляються до двох знаків після коми.
Оцінка випускника на іспиті за 200-бальною шкалою обчислюється за формулою:
(СА1 + СА2) / 2 * 200
Конвертація суми балів набраних студентом окремо за протоколами №1 і №2 в
оцінку на державному іспиті за 200-бальною шкалою та традиційною – 4-бальною
шкалою проводиться відповідно до табл. 1, 2.
Таблиця 1
Критерії встановлення оцінки за традиційною 4-бальною шкалою
Оцінка за 200-бальною шкалою

Оцінка за 4-бальною шкалою

Від 180 до 200 балів

5, «відмінно»

Від 140 до 179 балів

4, «добре»

Від 101 до 139 балів

3, «задовільно»

100 балів і менше

2, «незадовільно»

Після проведення ПОДІ для усіх студентів відділом ECTS проводиться
ранжування для визначення оцінок за шкалою ECTS у відповідності до існуючих норм
(табл. 3). Студенти, які одержали на іспиті 100 балів і менше (оцінка «2»), не
вносяться до списку студентів, які ранжуються. Результати ранжування заносяться до
відповідних відомостей та протоколів.
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Таблиця 2
Номограма оцінювання на атестації випускників
за 200-бальною шкалою та традиційною 4-бальною шкалою
Протокол №2
Заг. бал
Заг. бал

Сер. бал

11

1

10

0,91

9

0,82

8

0,73

7

0,64

6

0,55

5

0,45

4

0,36

3

0,27

2

0,18

1

0,09

0

0

Протокол №1

4
1

3,5
0,88

3
0,75

2,5
0,63

2
0,5

1,5
0,38

1
0,25

0,5
0,13

0
0

1,00
200
5
0,96
192
5
0,91
182
5
0,87
174
4
0,82
164
4
0,78
156
4
0,73
146
4
0,68
136
3
0,64
128
3
0,59
118
3
0,55
110
3
0,50
100
2

0,94
188
5
0,895
179
4
0,85
170
4
0,805
161
4
0,76
152
4
0,715
143
4
0,665
133
3
0,62
124
3
0,575
115
3
0,53
106
3
0,485
97
2
0,44
88
2

0,88)
176
4
0,83
166
4
0,79
158
4
0,74
148
4
0,70
140
4
0,65
130
3
0,60
120
3
0,56
112
3
0,51
102
3
0,47
94
2
0,42
84
2
0,38
76
2

0,815
163
4
0,77
154
4
0,725
145
4
0,68
136
3
0,635
127
3
0,59
118
3
0,54
108
3
0,495
99
2
0,45
90
2
0,405
81
2
0,36
72
2
0,315
63
2

0,75
150
4
0,71
142
4
0,66
132
3
0,62
124
3
0,57
114
3
0,53
106
3
0,48
96
2
0,43
86
2
0,39
78
2
0,34
68
2
0,30
60
2
0,25
50
2

0,69
138
3
0,645
129
3
0,60
120
3
0,555
111
3
0,51
102
3
0,465
93
2
0,415
83
2
0,37
74
2
0,325
65
2
0,28
56
2
0,235
47
2
0,19
38
2

0,63
126
3
0,58)
116
3
0,54
108
3
0,49
98
2
0,45
90
2
0,40
80
2
0,35
75
2
0,31
62
2
0,26
52
2
0,22
44
2
0,17
34
2
0,13
26
2

0,565
113
3
0,52
104
3
0,475
95
2
0,43
86
2
0,385
77
2
0,34
68
2
0,29
58
2
0,245
49
2
0,20
40
2
0,155
31
2
0,11
22
2
0,065
13
2

0,50
100
2
0,46
92
2
0,41
82
2
0,37
74
2
0,32
62
2
0,28
56
2
0,23
46
2
0,18
36
2
0,14
28
2
0,09
18
2
0,05
10
2
0,00
0
2

Таблиця 3
Критерії визначення оцінки ECTS
Статистичний показник
Оцінка ECTS
Найкращі 10% студентів

«A»

Наступні 25% студентів

«B»

Наступні 30% студентів

«C»

Наступні 25% студентів

«D»

Останні 10% студентів

«E»
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5. ПЕРЕЛІК
ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ, ВИКОНАННЯ ЯКИХ БУДЕ ОЦІНЮВАТИСЯ ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ
З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
5.1. Перелік нормативно-правових документів
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВР України 28.06.1996р.
2. Закон України №2801-ХІІ від 19.11.1992 р. “Основи законодавства України про
охорону здоров’я”.
3. Закон України №123/96-ВР від 4.04.1996 р. “Про лікарські засоби”
4. Закон України N 755-IV 15.05.2003 “Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців”
5. Закон України № 222-19 від 02.03.2015 р.“Про ліцензування видів господарської
діяльності ”
6. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 (Закон № 2755-VI).
7. Закон України № 436- IV 16.01.2003 р. “Господарський Кодекс України”
8. Закон України № 435-IV від 16.01.2003 р. “Цивільний Кодекс України”
9. Закон України № 80731-10 від 07.12.1984 р. “Кодекс України про адміністративні
правопорушення”
10.Закон України № 2341-II від 05.04.2001 “Кримінальний Кодекс України”
11.Закон України № 322-VIII від 10.12.1971 р. “Кодекс законів про працю України ”
12.Закон України № 3682-XII від 15.12.1993 р. “Про захист прав споживачів”
13.Закону України № 505/96 від 15.11.1996 р. “Про відпустки”
14.Закон України №996-ХІУ від 16.07.1999 р. “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”
15.Закон України № 270/96-ВР від 03.07.1996 р. “Про рекламу”.
16.Закон України №863 –ХІV від 8.07.1999 р. “Про внесення змін до Закону “Про
обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів”.
17.Постанова КМ України № 1303 від 17.08.1998 р. “Про впорядкування безоплатного
та пільгового відпуску ЛЗ за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” (зі змінами).
18.Постанова КМ України № 770 від 06.05.2000 р. “Про затвердження Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”.
19.Постанова КМ України № 589 від 03.06.2009 р. “Про затвердження Порядку
провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”.
20.Постанова КМУ № 333 від 25.03.2009 р. “Деякі питання державного регулювання
цін на ЛЗ і ВМП” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня
2017 р. № 1081).
22

21.Постанова КМУ № 955 від 17.10.2008 р. “Про заходи щодо стабілізації цін на ЛЗ і
ВМП”.
22.Постанова КМУ № 152 від 17.03.2017 р. “Про забезпечення доступності лікарських
засобів”.
23.Постанова КМУ № 862 від 09.11.2016 р. “Про державне регулювання цін на
лікарські засоби”.
24.Постанова КМУ № 863 від 09.11.2016 р. “Про запровадження відшкодування
вартості лікарських засобів”.
25.Постанова КМУ № 929 від 30.11.2016 р. “Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової
та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім
активних фармацевтичних інгредієнтів)”.
26.Наказ МОЗ України № 385 від 28.10.2002р. “Про затвердження переліків закладів
охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів
з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”.
27.Наказ МОЗ України № 599 від 02.04.2018 р. “Про затвердження Переліку
лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без
рецептів з аптек та їх структурних підрозділів”.
28.Наказ МОЗ України № 275 від 31.05.2006р. “Про затвердження Інструкції по
санітарно-протиепідемічному режиму аптечних закладів”.
29.Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. “Про затвердження Правил
виписування рецептів на ЛЗ і ВМП, Порядку відпуску ЛЗ і ВМП з аптек та їх
структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення
рецептурних бланків.”
30.Наказ МОЗ України № 395 від 31.12.1996 р. “Про затвердження Методичних
рекомендацій по визначенню вартості виготовлення і фасування ЛЗ і ВМП“.
31.Наказ МОЗ України № 812 від 17.10.2012 р. “Про затвердження Правил
виробництва (виготовлення) та контролю якості ЛЗ в аптеках“.
32.Наказ МОЗ України № 677 від 29.09.2014 р. “Про затвердження Порядку контролю
якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі”.
33.Наказ МОЗ України № 584 від 16.12.2003 р. “Про затвердження Правил зберігання
та проведення контролю якості ЛЗ у ЛПЗ”.
34.Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.1993 р. “Про організацію зберігання в аптечних
установах різних груп ЛЗ і ВМП”.
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5.2. Перелік
типових лікарських препаратів для здійснення вхідного контролю
уповноваженою особою аптеки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

L- тироксин Берлін-Хемі 100 табл. 100 мг №50, Берлін-Хемі АГ, Німеччина;
Алопуринол табл.100мг №50, Борщагівський ХФЗ, Україна
Алохол таб.п/о конт.ячейк. уп., № 50, Борщагівський, ХФЗ
Альмагель-Нео сусп. фл. 170 мл, Балкан Фарма, Боргарія
Амброксол-Дарниця таб.0,03 контурн.ячейк.уп., №20, Дарниця, Україна
Анаприлін-Здоров’я таб.10мг, конт.ячейк.уп., № 50, Здоров’я, Україна
Аскорбінова кислота табл. 25 мг №10, ПрАТ «Технолог», Україна
Аспірин С таб.шип., № 10, Bayer Health Care, Німеччина
Атропін-Дарниця р-р д/ін., 0,1% амп.1мл, №10, Дарниця, Україна
Ацикловір-Фармак, табл. 200 мг № 20, ПАТ «Фармак», Україна
АЦЦ 200 таб,шип.200мг, №20, Sandoz, Швейцарія
Баралгетас табл. № 100, Югоремедія АТ, Республіка Сербія
Бензилпеніцилін 1,0 пор.д/і №1 Корпорація Артеріум ВАТ Київмедпрепарат,
Україна
Бісакодил супп.ректал. 0,01 г, конт.ячейк.уп., № 10, ПАТ «Монфарм», Україна
Бісопролол-ратіофарм табл. 5мг № 50, Ратіофарм, Німеччина
Біцилін-5пор.д/і №1 Корпорація Артеріум ВАТ Київмедпрепарат, Україна;
Бромгексин-Здоров’я таб.8мг № 10, Здоров’я, Україна
Верапаміл-Дарниця таб.п/о 40мг конт. ячейк. уп. №10, Дарниця, Україна
Вікасол 1 % амп.1 мл №10 ЗАТ ФФ «Дарниця», Україна
Гепарин 5000 МЕ 4 мл №5, Біолік,Україна
Гідрохлоротіазид таб 25мг №10, Борщагівський ХФЗ, Україна
Глібенкламід табл.5 мг №50, ТОЗ ФК «Здоров'я», Україна
Гліклазид- Здоров’я табл. 0,08 №30, ТОЗ ФК «Здоров'я», Україна
Глутаргін таб.0,25г.конт. ячейк уп., №10, Здоров’я, Україна
Дигоксин таб.0,25мг конт. ячейк уп., №40, Борщагівський ХФЗ, Україна
Диклофенак натрію-Дарниця 2,5% амп. 3мл №10, ЗАТ ФФ «Дарниця», Україна
Дилтіазем таб.0,06 г. бліст. №10, Лубнифарм, Україна
Дипіридамол, табл.0,025 №40, ЗАТ НВЦ Борщагівський ХФЗ, Україна
Діазолін-Дарниця табл. 0,1г, конт.ячейк уп., №10, Дарниця, Україна
Дімедрол 1% амп. 1мл №10 Корпорація Артеріум, ПАТ Галичфарм, Україна
Доксициклін капс. 100мг №10, ЗАТ НВЦ Борщагівський ХФЗ,Україна
Допегит таб.250мг, №50, Egis, Угорщина
Дротаверин таб.0,04г, №30, Київмедпрепарат, Україна
Еналаприл-Здоров'я, табл. 0,01 №20, ТОЗ ФК «Здоров'я», Україна
Еритроміцин, табл. 100мг №20 ЗАТ НВЦ Борщагівський ХФЗ, Україна
Еуфілін-Здоров'я, 2% амп.5мл №10, ТОЗ ФК «Здоров'я», Україна
Ібупрфен табл. 200мг №10, ПрАТ «Технолог», Україна
Індапен таб.2,5мг № 20, Polpharma, Польща
Кальцію глюконат 10 % амп.10мл №10 ЗАТ ФФ «Дарниця», Україна
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40.
41.
42.
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Каптоприл табл.25мг №20, Корпорація Артеріум ВАТ Київмедпрепарат,
Україна
Кислота амінокапронова р-р інф. 5% фл. 100 мл, ПАТ «Інфузія», Україна
Клопідогрель таб.п/о 75мг №10, ФК «Здоров’я», Україна
Клофелін-Дарниця таб.0,15 мг, контурн.ячейк.уп., №10, Дарниця, Україна
Левофлоксацин-Здоров’я таб.250мг конт. ячейк уп., №10, Здоров’я, Україна
Лідокаїн-Здоров’я р-р д/ін. 2% амп.2мл., №10, Здоров’я, Україна
Лізиноприл-ратіофарм табл. 10 мг №30, Ратіофарм, Німеччина
Ловастатин таб.0,02г блістер №10, Київмедпрепарат, Україна
Лозартан-КРКАтабл. 50 мг №30, КРКА, Словенія
Лоратадин-Дарниця таб., 0,01г конт. ячейк. уп., №10, Дарниця, Україна
Маалокс таб. № 20, Sanofi-Aventis, Італія
Магнію сульфат 25% амп. №10, Корпорація Артеріум ПАТ Галичфарм, Україна
Метилпреднізолон-ФС таб., конт. ячейк. уп., № 30, Фармастарт, Україна
Метоклопрамід-Дарниця 0,5% амп. 2мл №10, ТОЗ ФФ «Дарниця», Україна
Метопролол табл.50мг №30, Корпорація Артеріум ВАТ Київмедпрепарат,
Україна
Метронідазол-Здоров’я табл. 0,25 №20, ТОЗ ФК «Здоров'я», Україна
Німесил гран.д/п сусп.100мг пакетик 2г, №30, Berlin-Chemie Menarini,
Німеччина
Ністатин-Здоров’я таб.п/о 500000 ОД блістер, №20, Здоровье, Україна
Нітрогліцерин-Здоров’я 0,0005 конт., №40, Здоров’я, Україна
Нітроксолін таб.п/о 50мг конт.ячейк уп., №10, Борщагівський, ХФЗ
Нітросорбід табл. 10 мг №40, ЗАТ НВЦ Борщагівський ХФЗ, Україна
Ніфедипін табл.10 мг № 50, ЗАТ ФФ «Дарниця», Україна
Норфлоксацин-Здоров'я, табл. 0,4 №10, ТОЗ ФК «Здоров'я» Україна
Олія касторова 50мл, фл, Галичфарм, Україна
Омепразол капс. 20 мг №30, ВАТ «Фармак», Україна
Панангін таб. №50, Гедеон Ріхтер, Угорщина
Панкреатин 8000 табл. №50, ПрАТ «Технолог», Україна
Папаверин-Дарниця р-р д/ін 2% амп. 2мл №10, ЗАТ ФФ «Дарниця», Україна
Пентоксифілін-Дарниця таб., 200мг контурн.ячецк.уп., № 90, Дарниця, Україна
Пірацетам таб.п/о 0,2контурн.ячейк.уп., №60, Галичфарм, Україна
Піридоксин 5 % амп.1мл №10 ЗАТ ФФ «Дарниця», Україна
Платифілін-Здоров'я, 0,2% амп. 1мл №10, ТОЗ ФК «Здоров'я», Україна
Преднізолон мазь д/зовн.вик 0,5 % туба 10 г, АТ «Нижфарм», Україна
Престаріум табл. 5 мг №30, Лабораторії Серв’є, Франція
Ранітидин-Дарниця табл. 0,15 №10, ЗАТ ФФ «Дарниця», Україна
Рибавірин-Астрафарм, капс.200мг блистер, №30, Астрафарм, Україна
Сибазон таб.0,005 контурн.ячейк.уп., №20, Здоров’я, Україна
Спіронолактон табл. 25мг №30, ЗАТ ФФ «Дарниця», Україна
Сульфадиметоксин табл. 500 мг №10, ЗАТ ФК «Здоров'я», Україна
Тардиферон таб.пролонг. покр цукр. обол. 0,08 мг №30, П’єр Фабр Медикамент
Продакшн, Франція
Теопек табл. 300 мг №50, ЗАТ НВЦ Борщагівський ХФЗ,Україна
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

Триметазидин табл. 20мг № 60, ТОВ «Астрафарм», Україна
Уролесан 25 мл рід. фл. крап, Галичфарм, Україна
Фамотидин-Здоров’я таб. п/о 0,02 г конт. ячейк. уп., №10, Здоров’я, Україна
Фуразолідон таб.0,05г контур без’ячейк. уп., № 20, Луганський ХФЗ, Україна
Фуросемід табл. 40 мг №50, ЗАТ НВЦ Борщагівський ХФЗ, Україна
Хофітол табл. 200мг №180, Лабораторії Роза-Фітофарм, Франція
Цефтріаксон 1.0г № 10, Корпорація Артеріум ВАТ Київмедпрепарат, Україна
Ціанокобаламін р-р д/ін., амп. 0,05%-1мл., № 10, Галичфарм, Україна
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5.3. Перелік
типових рецептів для виписування і таксування
1. Готові ЛЗ (з наркотичною, психотропною речовинами, прекурсором списку №1,
сильнодіючою чи отруйною речовиною).
1.1.Візьми: Розчину трамадолу 5% - 1 мл
Видай таких доз № 5 в амп.
Познач. По 1 мл дом’язево 1 раз
на день

1.2. Візьми: Феназепаму 0,0005
Видай таких доз № 10 в
таблетках
Познач. По 1 табл. на ніч
всередину
1.4. Візьми: Таблеток Еленуму 0,01
Видай таких доз № 10 в
таблетках
Познач. По 1 табл. на ніч
всередину

1.3.Візьми: Розчину діазепаму 5 мг – 2 мл
Видай таких доз № 5 в амп.
Познач. По 1 мл дом’язево 1 раз
на день

2. Екстемпоральні ЛЗ (з наркотичною, психотропною речовинами, прекурсором
списку №1, сильнодіючою чи отруйною речовиною).
2.1. Візьми: Кодеїну фосфату 0,2
Настойки Валеріани 18 мл
Настойки Конвалії 10 мл
Води м’ятної 250 мл
Змішай. Видай. Познач. До 20
крапель на цукор 3 рази на день
всередину.
2.3.: Візьми: Фенобарбіталу 0,03
Кислоти ацетилсаліцилової
Фенацетину по 0,025
Змішай, щоб утворився
порошок.
Дай таких доз № 5.
Познач. По 1 порошку 3 рази на
день всередину.
2.5. Візьми: Ефедрину гідрохлориду 0,1
Протарголу 1,0
Ментолу 0,2
Вазеліну 8,0
Ланоліну 2,0
Змішай, щоб утворилася мазь
Дай. Познач. Змазувати обидві
ніздрі 2 рази на день.
2.7. Візьми: Кодеїну фосфату 0,1
Натрію броміду
Натрію гідрокарбонату по 4,0
Настоянки Валеріани 5,0
Води очищеної 150 мл.
Змішай. Видай. Познач. По 1
ст.л. 3 рази на день всередину.

2.2. Візьми: Кодеїну фосфату 0,2
Розчину кальцію хлориду
5% - 200 мл
Настоянки Валеріани 10 мл
Адонізиду 2 мл.
Змішай. Дай. Познач. По 1 ст. л. 3
рази на день всередину.
2.4. Візьми: Фенобарбіталу 0,01
Цукру 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Дай таких доз № 20.
Познач. По 1 порошку перед
сном всередину.
2.6. Візьми: Етилморфіну гідрохлориду
0,002
Цукру 0,2
Змішай, щоб утворився порошок.
Видай таких доз №10
Познач. По 1 порошку 3 рази на
день всередину.
2.8. Візьми: Етилморфіну гідрохл. 0,2
Натрію броміду
Натрію гідрокарбонату по 2,0
Настоянки Валеріани 15,0
Води очищеної 250 мл.
Змішай. Видай. Познач. По 1
десертній л. 3 р./ день всередину.
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2.9. Візьми: Атропіну сульфату 0,05

Новокаїну 0,2
Розчину адреналіну гідро
хлориду 0,1% - 10 мл
Змішай. Видай. Познач. По 1мл
на інгаляцію 1 раз на день.

2.10. Візьми: Ефедрину гідрохлориду0,4
Калію йодиду 3.0
Води очищеної до 150ml
Змішай. Видай. Познач. По 1
столовій
ложці
3
рази
на
денівсерединупісля прийомуїжі.

3. Порошки, супозиторії
3.1. Візьми: Кислоти ацетилсаліцилової
Фенацетину по 0,25
Цукру 2,0
Змішай, щоб утворився порошок
Видай таких доз № 16
Познач. По 1 порошку 2 рази на
день всередину.
3.3. Візьми: Антипірину 5,0
Фенацетину 1,5
Кофеїну бензоату натрію 2,0
Змішай, щоб утворився порошок
Розділи на рівні частини № 20
Познач. По 1 порошку 2 рази на
день всередину.
3.5. Візьми: Етакридину лактату
Новокаїну по 0,02
Масла какао скільки треба
Змішай, щоб утворилися
супозиторії
Видай таких доз № 10
Познач. Вводити по 1 свічці на
ніч в пряму кишку

3.2. Візьми: Натрію гідрокарбонату
Магнію оксиду по 0,25
Цукру 0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Видай таких доз № 10
Познач. По 1 порошку 3 рази на
день всередину.
3.4. Візьми: Кислоти ацетилсаліцилової
Кофеїну бензоату натрію
Тіаміну хлорид по 0,3
Змішай, щоб утворився порошок
Видай таких доз № 20
Познач. По 1 порошку 1 раз на
день всередину.
3.6. Візьми: Кислоти стеаринової 5,0
Натрію гідрокарбонату 2,0
Масла какао скільки треба
Змішай, щоб утворилися
супозиторії
Розділи на рівні частини № 20
Познач. Вводити по 1 свічці на
ніч в пряму кишку

4. Розчини, мікстури
4.1. Візьми: Калію йодиду 4,0
Води очищеної 200 мл
Змішай. Видай. Познач. По 1
чайній ложці 3 рази на день
всередину.
4.3. Візьми: Р–ну кислоти борної
2%-200мл
Видай. Познач. Полоскати
порожнину рота 3 рази на
день.
4.5. Візьми: Розчину натрію саліцилату
20 % - 100 мл
Простерилізуй!
Видай. Познач. Для ін’єкцій.

4.2. Візьми: Розчину анальгіну
3% -200мл
Калію броміду 4,0
Змішай. Видай. Познач. По 1
столовій ложці 3 рази на день
всередину.
4.4. Візьми: Розчину міді сульфату
2 % - 100 мл
Видай. Познач. Для
спринцювання 2 рази на день
4.6. Візьми: Настою кореня алтеї 200 мл
Кофеїну бензоату натрію 3,0
Натрію саліцилату 3,0
Змішай. Видай. Познач: по 1
чайній ложці 3 рази на день
всередину.
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5. Мазі
5.1. Візьми: Мазі цинкової 50,0
Видай. Познач. Наносити на
уражені ділянки шкіри 2 рази
на день

5.2 Візьми: Олії персикової 5,0
Воску білого 3,0
Ланоліну безводного 1,0
Змішай, щоб утворилася мазь.
Видай. Познач. Змазувати сухі
ділянки шкіри обличчя 2 рази
на день.
5.3. Візьми: Ментолу 2,0
5.4. Візьми: Камфори
Ланоліну безводного
Олії терпентинової по 2,0
Вазеліну по 20,0
Вазеліну до 30,0
Змішай. Видай. Познач.
Змішай. Видай. Познач.
Розтирати поперекову ділянку3
Розтирати ділянку колінного
рази на день
суглоба 2 рази на день.

6. Екстемпоральні ЛЗ для безкоштовного відпуску.
6.1 Візьми: Р – ну гексаметилентетраміну
2 % - 150 мл
Натрію бензоату 2,0
Грудного еліксиру 2 мл
Сиропу цукрового 10,0
Змішай. Видай. Познач. По 1
чайній ложці 3 рази на день
(Хворому туберкульозом)
6.3. Візьми: Анальгіну 6,0
Фенацетину 2,5
Кофеїну бензоату натрію 2,0
Змішай, щоб утворився
порошок
Розділи на рівні частини № 20

6.2. Візьми: Натрію гідрокарбонату
Натрію саліцилату по 2,0
Настоянки Валеріани 7 мл
Сиропу простого 15,0
Води м’ятної 200 мл
Змішай. Видай. Познач. По 1
столовій ложці 3 рази на день
(Учаснику Великої Вітчизняної
війни)
6.4. Візьми: Осарсолу 0,1
Кислоти борної 0,2
Глюкози 0,3
Бутиролу скільки треба
Змішай, щоб утворилися
супозиторії
Видай таких доз № 17
Познач. Вводити по 1 свічці на
ніч в пряму кишку (Дитиніінваліду 15 років)

Познач. По 1 порошку 2 рази
на день (Постраждалому
внаслідок Чорнобильської
аварії)
7. Екстемпоральні ЛЗ для пільгового відпуску
7.1. Візьми: Калію броміду
7.2. Візьми: Розчину Люголя 15 мл
5 % - 150 мл
Видай. Познач: по 5 крапель 2
Видай. Познач. По 1 столовій
рази на день з молоком
ложці 3 рази на день
всередину
(Дитині інваліду 17 років)
(Почесному донору України)
7.3. Візьми: Воску жовтого 1,5
7.4. Візьми: Мазі стрептоциду
Ланоліну безводного 2,5
з 0,3 – 10,0
Олії соняшникової 7,0
Видай. Познач. Змазувати рани
Змішай, щоб утвор. мазь.
2 рази на день
Видай. Познач. Змазувати руки
(Інваліду ІІ групи внаслідок
на ніч (Дитині 5 років)
трудового калітства)
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8. Перелік екстемпоральних ЛЗ для стаціонарної рецептури (для заповнення
журналу лабораторних і фасувальних робіт).
1. Диметролу 0,01
Глюкози 0,2 - №10
30 уп.
2. Р-н фурациліну (1:5000) – 200 мл.
35 фл. Стерильно!
3. Р-н протарголу 2% - 20 мл.
25 фл.
4. Р-н глюкози 10% - 200 мл.
40 фл. Стерильно!
5. Р-н перекисю водню 3% - 50 мл.
35 фл.
6. Р-н натрію хлориду 0,9% -400 мл
55 фл. Стерильно!
7. Р-н новокаїну 0,25% - 200 мл.
50 фл. Стерильно!
5.4. Перелік
типових задач з розрахунку економічних показників та
аналізу фінансово-господарської діяльності фармацевтичних підприємств
Завдання №1. Розрахуйте торгові націнки в сумі, враховуючи, що товарообіг – 300
тис.грн., рівень собівартості – 75 %.
Завдання №2. Визначити рентабельність аптеки, якщо товарообіг склав 166 тис. грн.,
сума реалізованих торгових націнок – 21 тис. грн.; а витрат – 14 тис. грн.
Завдання №3. Розрахувати рівні торгових націнок і собівартості, якщо товарообіг
аптеки – 200 тис. грн., рівень витрат – 23 %, сума одержаного прибутку – 1800 грн.
Завдання №4. Визначити результати фінансово-господарської діяльності аптеки, якщо
товарообіг склав 335 тис. грн., рівень собівартості – 70 %, рівень витрат – 25 %.
Завдання №5. Розрахувати рентабельність аптеки, якщо сума товарообігу – 228 тис.
грн., рівень торгових націнок в реалізованому товарі – 32 %, сума витрат – 47,00 тис.
грн.
Завдання №6. Визначити рентабельність аптеки, якщо відомо, що рівень торгових
націнок склав 32,5 %, а рівень витрат – 21 %.
Завдання №7. Визначити чистий прибуток і рентабельність аптеки, якщо відомі
наступні дані: товарообіг роздрібний – 25000 грн.; товарообіг оптовий – 18000 грн.;
сума реалізованих торгових націнок – 14200 грн.; сума витрат – 10000 грн.;
незаплановані доходи – 450 грн.; незаплановані витрати – 180 грн.
Завдання №8. Розрахувати прибуток і рентабельність аптеки, якщо фактичний
товарообіг склав 99000 грн. Рівень торгових націнок 25 % (35 %, 15 %), рівень витрат –
23%. Пояснити зміну прибутку при збільшенні і зменшенні проценту торгових націнок.
Завдання №9. Провести аналіз даних базового року і запланувати норматив товарних
запасів в сумі, використовуючи наступні показники:
Вихідні показники
Базовий рік
Плановий рік
Товарообіг – 386 тис. грн. (р.ц.)
Товарообіг – 380 тис. грн. (р.ц.)
Залишок товару – 15070 грн. (о.ц.)
Норматив товарних запасів в днях – 15 днів
Запланований норматив товарних
Рівень торгових накладень – 38%.
запасів в сумі – 13200 грн. (о.ц.)
Рівень торгових накладень – 33%.
Завдання №10. Визначити норматив інших активів для даної аптеки (тари,
допоміжних матеріалів, МШП), якщо в базовому році сума наявного МШП склала 515
грн., планована сума списання 309 грн., планована сума надходження – 350 грн.
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Завдання №11. Використовуючи дані Завдання № 9, визначити суму, необхідну для
закупки товару в плановому році. При розрахунках врахувати, що фактичний залишок
на 1.01 планового року в оптових цінах складає 13550 грн.
Завдання №12. Провести економічний аналіз основних показників роботи аптеки за 2
роки і зробити висновки (економічний аналіз провести за спрощеним розрахунком):
№
Показники
Одиниці 1 рік
2 рік
з/п
виміру
1
Товарообіг роздрібний
тис. грн. 170,3
180,2
2
Товарообіг оптовий
тис. грн
65,0
58,0
3
Рівень собівартості в реалізованому товарі %
72
70
4
Сума витрат
тис. грн
54,0
53,5
5
Середньостатистчна кількість працівників
23
26
Завдання №13. Порівняйте планові і фактичні показники прибутку, продуктивності
праці і рентабельності аптеки. Зробіть висновок про ефективність її роботи. При
розрахунках використовуйте дані, наведені в таблиці:
№
Показники
Одиниці Плановий Фактичний
з/п
виміру
1
2
3
4

Товарообіг загальний
Рівень торгових націнок
Рівень витрат
Середньостатистична кількість працівників
аптеки

грн.
%
%
людей

88500
33
20
22

99000
35
22,6
24

5.5. Перелік
типових задач з розрахунку заробітної плати аптечних працівників
Завдання №1. Нарахувати допомогу з тимчасової непрацездатності, якщо працівника
прийнято на роботу з 22 березня 20ХХ року і в перший же день він захворів. Перебував
на лікарняному по 28 березня. Його посадовий оклад згідно з трудовим договором –
5300 грн., стаж роботи – 6 років і 5 місяців (визначено на підставі трудової книжки).
Кількість календарних днів, встановлених на підприємстві, за розрахунковий період
(вересень-лютий) – 182 дні.
Завдання №2. Нарахувати зарплату працівнику аптеки за січень 20ХХ р. враховуючи,
що оклад становить 6900 грн, робочих днів у місяці – 19 днів. Провізор взяв відпустку
за власний рахунок – 4 дні. Здійснити утримання із зарплати та визначити суму
зарплати до видачі на руки.
Завдання №3. Провізору аптеки нараховано заробітної плати – 3500 грн. за місяць.
Визначити суму заробітної плати до виплати.
Завдання №4. Визначити суму відпускних провізору аптеки за наступних умов:
- за останні 12 місяців сума заробітної плати становила 41 600 грн.;
- відпрацьовано 298 днів;
- тривалість відпустки – __________________ (вказати самостійно)
31

5.6. Перелік
ситуаційних задач для прийняття відповідного управлінського рішення
Задача №1. Провізор аптеки Горб А.Т. в день свого звільнення прийшла в аптеку
за розрахунком і трудовою книжкою. На основі наказу про звільнення з Горб А.Т. був
проведений повний розрахунок, але трудову книжку їй не видали, мотивуючи тим, що
завідуючий аптекою в даний час хворіє, а трудова книжка зберігається у нього в
кабінеті в сейфі і запропонували Горб А.Т. прийти за трудовою книжкою через три дні.
Обґрунтуйте, чи порушується в даній ситуації КЗпП України?
Задача №2. Провізор аптеки «Добробут» Короленко Н.П. виразила завідуючій
аптекою «Арніка» бажання перейти на роботу в її аптеку. Завідуюча аптекою «Арніка»
узгодила з завідуючою аптеки «Добробут» звільнення Короленко Н.П. шляхом
переводу. Короленко Н.П. звільнилася з аптеки «Добробут» і на основі попередньої
домовленості подала заяву в аптеку «Арніка», але отримала відмову. Чи порушує
завідуюча аптекою «Арніка» КЗпП України?
Задача №3. Провізор аптеки Острижнюк Я.Р. після 6 місяців неперервної роботи
за перший її робочий рік отримала і використала щорічну відпустку в лютому.
Бажаючи укріпити здоров’я, Острижнюк Я.Р. придбала путівку в санаторій на липень
цього ж року. Але завідуючий дав негативну відповідь на її заяву, мотивуючи це тим,
що з моменту отримання її першої відпустки до липня не пройшло і 6 місяців.
Обґрунтуйте, хто правий в даній ситуації?
5.7. Перелік
маркетингових ситуаційних задач
Задача №1. Визначити річну потребу в протитуберкульозному препараті
Фтивазид 0,3 №10. Врахувати, що кількість хворих, для лікування яких застосовується
даний препарат 15 тис., витрати ліків на курс лікування дорівнюють 60; приблизно 3
курси лікування протягом року на одного хворого.
Задача №2. Визначити річну потребу в протидіабетичному препараті Адебіт 0,05
№ 40. Врахувати, що кількість обслуговуючого населення 260900, середньодобова
потреба в даному препараті 0,15, кількість хворих дорівнює 6 на 1000 осіб населення.
Задача №3. Визначити потребу в етилморфіні гідрохлориді. Врахувати, що
чисельність населення дорівнює 800 тис., а норматив потреби на 1000 осіб – 0,1 г.
Задача №4. Визначити квартальну потребу в етиловому спирті за умови, що
лікарняна аптека обслуговує 100 ліжок хірургічного відділу лікувальнопрофілактичного закладу.
Задача №5. Оптова фармацевтична фірма закуповує лікарський засіб по ціні 4,45
грн за упаковку і реалізує в кількості 3500 упаковок цього препарату щотижнево по
ціні 5,10 грн за упаковку. Маркетинговий відділ за результатами дослідження ринку
рекомендує знизити на один тиждень ціну на 5 %. Розрахувати, скільки упаковок
препарату потрібно реалізувати фірмі, щоб зберегти свій дохід на попередньому рівні.
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Задача №6. Оптова фармацевтична фірма закуповує лікарський засіб по ціні 8,50
грн за упаковку і реалізує в кількості 2100 упаковок цього препарату щотижнево по
ціні 10,90 грн за упаковку. Маркетинговий відділ за результатами дослідження ринку
рекомендує знизити на один тиждень ціну на 7 %. Розрахувати, скільки упаковок
препарату потрібно реалізувати фірмі, щоб зберегти свій дохід на попередньому рівні.
Задача №7. Вибрати найкращий варіант конкурсної ціни на основі
представлених в таблиці даних про можливість фармацевтичного підприємства виграти
тендер і можливою оцінкою ситуації.
№
Можливість виграти
Запропонована ціна
Затрати, грош. од.
п/п
тендер
1.
7,96
0,4
2.
9,10
0,3
3.
10,20
6,80
0,15
4.
8,35
0,1
5.
9,50
0,05
Задача №8. Використовуючи дані схеми лікування симвастатином та основні
класифікаційні характеристики статинів, розрахуйте вартість 1 DDD і річного курсу
лікування, препаратом Вазіпіл табл. п/о 10 мг № 14 (KRKA, Словенія), якщо 1 DDD –
15 мг. Проведіть фармакоекономічну оцінку їх застосування.
Схема лікування: 20 мг на добу одноразово ввечері протягом місяця.
Торгова назва,
форма випуску

Фірмавиробник

Середньозважена
роздрібна вартість
упаковки, грн.

Вазіліп, табл.
п/о 10 мг № 14

KRKA
(Словенія)

46,10
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Вартість,
грн.
1 DDD

Кількість
DDD

Вартість річного
курсу лікування,
грн

6. ПЕРЕЛІК ПРОТОКОЛІВ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З
ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДВНЗ «ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ФАРМАЦІЯ”
З УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ У ФАРМАЦІЇ
ПРОТОКОЛ № 1.1
проведення та оцінювання частини атестації випускників з дисципліни
“УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
Управлінська і маркетингова діяльність аптечних закладів
Прізвище, ім’я, по батькові студента _________________________________________
№ групи_________
Дата_____________
Макси№
Бал
Типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються
мальний
з/п
студента
бал
1
Управління персоналом (колективом, організацією)
1
• здійснювати адекватний підбір кадрів, визначати функціональнопосадові обов’язки; приймати та звільняти працівників, контролювати
порядок ведення та обліку записів у трудових книжках; заключати та
розривати трудовий договір, брати участь у підготовці колективного
договору, оформляти відповідні організаційно-розпорядчі документи;
розраховувати штатну чисельність працівників аптеки, складати
штатний розклад, проводити аналіз продуктивності праці та ефективності використання фармацевтичних кадрів в аптеці; виявляти резерви
підвищення ефективності праці співробітників аптеки.
2
Організація діловодства фармацевтичного закладу (підприємства)
1
• складати накази, розпорядження, інструкції, положення, правила,
ділові листи та інші документи стосовно діяльності фармацевтичного
підприємства та аптечного закладу; організовувати ефективний
документообіг фармацевтичних закладів, контроль, систематизацію та
зберігання документів; організовувати заключення угод про
матеріальну відповідальність з фармацевтичними працівниками;
1
• здійснювати професійне спілкування з лікарями, хворими та колегами,
забезпечувати здоровий соціально-психологічний клімат у колективі;
формувати відносини з хворими та лікарями; готувати матеріали для
проведення виробничих нарад, організовувати їх проведення та
оформлювати результати у вигляді протоколу;
3
Заснування та організація фармацевтичного закладу
1
• обґрунтовувати та визначати оптимальну форму господарювання,
готувати засновницькі документи; визначати та формувати
організаційну структуру фармацевтичного закладу; створювати
положення про структурні підрозділи, визначати їх завдання та
необхідні посади.
Всього
4
Примітка: 1 бал – виконано, 0,5 балів – виконано не повністю, 0 балів – не виконано.
Прізвище особи, яка ставила додаткове питання: _____________________________________
Зміст додаткового запитання (при наявності): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Характеристика повноти відповіді на додаткове питання: _____________________________________
Загальна оцінка ________________________
Екзаменатор:
_______________________
Член екзаменаційної комісії ________________
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДВНЗ «ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ФАРМАЦІЯ”
З УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ У ФАРМАЦІЇ
ПРОТОКОЛ № 1.2
проведення та оцінювання частини атестації випускників з дисципліни
“УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
Управлінська і маркетингова діяльність аптечних закладів
Прізвище, ім’я, по батькові студента _________________________________________
№ групи_________
Дата_____________
Макси№
Бал
Типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються
мальний
з/п
студента
бал
1
Маркетинг лікарських препаратів
1
• здійснювати сегментування ринку за демографічними, психографічними та ін. характеристиками, захворюваністю, профілем надання
лікарської та медичної допомоги; аналізувати наявність ЛЗ на
конкретному сегменті ринку; визначати конкурентоспроможність ЛЗ,
оформляти зведенні аналітичні таблиці;
1
• визначати асортимент найбільш необхідних ЛЗ та медичних засобів для
певних груп населення на підставі аналізу даних щодо регіональної
захворюваності; використовуючи дані товарного асортименту
лікарських препаратів та номенклатуру фармацевтичного товару, а
також інформаційно-пошукові системи та відповідні технічні засоби,
аналізувати прайс-листи та інші джерела; проводити маркетингові
дослідження окремих ЛЗ та їх фармакотерапевтичних груп; проводити
позиціювання лікарських препаратів.
2

Планування діяльності аптеки та структурних підрозділів
1
• здійснювати підготовку та укладання договорів купівлі-продажу,
контрактів, використовуючи автоматизовані інформаційно-пошукові
системи та технічні засоби; складати комерційні угоди, угоди про
співробітництво з діловими партнерами;
1
• здійснювати постійну роботу з клієнтами згідно з укладеними угодами;
контролювати виконання договірних зобов’язань постачальниками
продукції, сировини та матеріалів.

Всього
4
Примітка: 1 бал – виконано, 0,5 балів – виконано не повністю, 0 балів – не виконано.
Прізвище особи, яка ставила додаткове питання: ____________________________________________
Зміст додаткового запитання (при наявності): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Характеристика повноти відповіді на додаткове питання: _____________________________________
Загальна оцінка ________________________
Екзаменатор:
_______________________

Член екзаменаційної комісії ________________
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДВНЗ «ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ФАРМАЦІЯ”
З УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ У ФАРМАЦІЇ
ПРОТОКОЛ № 1.3
проведення та оцінювання частини атестації випускників з дисципліни
“УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
Управлінська і маркетингова діяльність аптечних закладів
Прізвище, ім’я, по батькові студента _________________________________________
№ групи_________
Дата_____________
Макси№
Бал
Типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються
мальний
з/п
студента
бал
1
Визначення потреби в лікарських засобах
1
• складати прогнози закупівлі ЛЗ різних фармакотерапевтичних
груп; визначати та розраховувати: потребу у ЛЗ різних
фармакотерапевтичних груп і асортиментних позицій на
фармацевтичному ринку; визначати та застосовувати ефективні
канали товаропросування фармацевтичної продукції; відстежувати
товаропросування, визначати проблемний препарат та здійснювати
заходи стимулювання збуту; аналізувати причини зниження
продажу ЛЗ та ВМП та оформляти звіт; здійснювати планування
замовлень лікарських препаратів та ВМП; планувати асортимент
ЛЗ та ВМП;
1
• подавати документацію для участі у тендерах; обирати кращу ціну
препарату для позитивного вирішення участі фармацевтичної
фірми у тендерних закупівлях.
2
Планування діяльності аптеки та структурних підрозділів та проведення інформаційної
роботи
•

складати замовлення на аптечний склад та інших постачальників на
отримання ліків і товарів аптечного асортименту; подавати
пропозиції до участі у конкурсних торгах у процесі тендерних
закупівель ЛЗ, ВМП і супутніх фармацевтичних товарів; складати
інформаційні повідомлення про нові ЛЗ та нові показання до
застосування відомих ліків та проводити заходи по їх
впровадженню в аптечну мережу; готувати та систематизувати
рекламно-інформаційні матеріали за розрахунками фінансовоекономічних показників;
• забезпечувати систематичною і оперативною фармакоекономічною
інформацією про ЛЗ та ВМП, наявність чи відсутність їх в аптеках.
Всього
Примітка: 1 бал – виконано, 0 балів – не виконано.

1

1
4

Прізвище особи, яка ставила додаткове питання: ____________________________________________
Зміст додаткового запитання (при наявності): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Характеристика повноти відповіді на додаткове питання: ______________________________________
Загальна оцінка ________________________
Екзаменатор:
_______________________
Член екзаменаційної комісії ________________
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДВНЗ «ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “ФАРМАЦІЯ”
З УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ У ФАРМАЦІЇ
ПРОТОКОЛ № 1.4
проведення та оцінювання частини атестації випускників з дисципліни
“УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
Управлінська і маркетингова діяльність аптечних закладів
Прізвище, ім’я, по батькові студента _________________________________________
№ групи_________
Дата_____________
№
з/п
1
•
•
•

•

МаксиТипові задачі діяльності і уміння, що перевіряються
мальний
бал
Визначення кількісних характеристик фармацевтичного ринку
1
проводити аналіз цінової політики суб’єктів фармацевтичного ринку;
1
розраховувати допустимі межі знижок на фармацевтичну продукцію;
1
визначати та аналізувати порівняльні характеристики збуту окремих
груп та найменувань лікарських засобів; розраховувати місткість
ринку ЛЗ за економічними показниками для конкурентного його
сегменту; визначати структуру та перевагу конкурентів; аналізувати
асортиментну, товарно-цінову політику конкурентів; проводити
аналіз збутової політики конкурентів;
1
оформляти аналітичні звіти на основі даних про реалізацію;
проводити експертизу договорів купівлі-продажу, контрактів з
позицій умов постачання з оформлення висновків експертизи.
Всього

Бал
студента

4

Примітка: 1 бал – виконано, 0 балів – не виконано.
Прізвище особи, яка ставила додаткове питання: ____________________________________________
Зміст додаткового запитання (при наявності): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Характеристика повноти відповіді на додаткове питання: ______________________________________
Загальна оцінка ________________________
Екзаменатор:
_______________________

Член екзаменаційної комісії ________________
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДВНЗ «ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
“ФАРМАЦІЯ” З УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ У ФАРМАЦІЇ
ПРОТОКОЛ № 2.1
проведення та оцінювання частини атестації випускників з дисципліни
“УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
«Організація роботи та аналіз фінансово-економічних показників діяльності аптечних закладів»
Прізвище, ім’я, по батькові студента ________________________________________
№ групи_________Дата_____________
№
з/п

Типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються

1
•

2
•
•
•
3
•

4
•

5
•

6
•
•
•
•
•
•

Максимальний
бал

Бал
студента

Аналіз рецептів виписаних лікарями
1
перевіряти і аналізувати рецепт на правильність виписування і
відповідність рецептурного бланку; перевіряти дози, норми
відпуску наркотичних (психотропних) речовин
Прийом рецептів від населення та здійснення відпуску виготовлених ЛФ і ГЛЗ
1
розраховувати кількість лікарських та допоміжних речовин
пропису, загальний об’єм або масу ЛЗ
протаксувати рецепт для визначення кінцевої вартості ліків,
зареєструвати рецепт
здійснювати контроль при відпуску ЛЗ
Прийом лікарських засобів та виробів медичного призначення
1
здійснювати приймання ЛЗ та ВМП за кількістю та якістю;
складати акти про розходження під час цих операцій; формувати та
документально оформляти відпуск товарів відділам аптеки,
роздрібній мережі, ЛПЗ
Проведення розрахунків, пов’язаних з діяльністю аптечних закладів
1
визначати тарифи за виготовлення і фасування лікарських
препаратів, відображати їх в облікових документах; розраховувати
і оформляти дооцінку (уцінку)
Проведення розрахунків, пов’язаних з діяльністю аптечних закладів
1
проводити для фармацевтичних товарів та ЛЗ розрахунок
роздрібних цін, митної вартості, відпускних цін аптечних складів,
торгових націнок
Ведення первинного обліку товарно-матеріальних цінностей
1
вести облік роздрібної та оптової реалізації у документах
первинного обліку
групувати та враховувати ТМЦ за обліковими групами
проводити облік витрат отруйних, наркотичних та прирівняних до
них речовин у відповідних журналах
реєструвати рух ЛЗ, які підлягають ПКО
вести облік витрат ТМЦ у відповідній документації
проводити облік лабораторних та фасувальних робіт згідно
інструкцій у відповідних журналах
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Проведення інформаційної роботи
1
інформувати лікарів про помилки в прописуванні ЛЗ у рецептах та
надавати рекомендації по їх усуненню
8
Організація діяльності аптек і структурних підрозділів підприємств фарм. галузі
1
• складати дозвільні документи для відкриття і діяльності аптечних
закладів та їх структурних підрозділів
• організовувати робоче місце провізорів: технолога, з приймання
рецептів і відпуску ліків, аналітика та з виготовлення внутрішньоаптечних заготовок
• використовуючи інформаційні ресурси брати участь у розробці
окремих розділів бізнес-плану та проводити заходи щодо зниження
підприємницького ризику
• встановлювати необхідні обсяги замовлень на ЛЗ
9
Проведення розрахунків, пов’язаних з діяльністю аптечних закладів
1
• розраховувати основну та додаткову заробітну плату, сум за
тимчасову непрацездатність, вагітність, оплати відпусток, за
роботу у святкові дні, позаурочні роботи
10
Організація та контроль касових операцій та безготівкових розрахунків з
постачальниками та покупцями фармацевтичних товарів
1
• організовувати та контролювати ведення касових операцій, роботу
ЕККА
• організовувати ведення безготівкових операцій, проводити
контроль їх здійснення в оборотній відомості та банківських
документах
11
Організаційно-методичне керівництво виробничою діяльністю фармацевтичних
закладів та підприємств
1
• обґрунтовано планувати, організовувати та проводити оперативні
та підсумкові виробничі наради працівників і вирішувати
виробничі, фінансові, маркетингові завдання
Всього
11
Примітка: 1 бал – виконано, 0 балів – не виконано.
7

•

Прізвище особи, яка ставила додаткове питання: ____________________________________________
Зміст додаткового запитання (при наявності): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Характеристика повноти відповіді на додаткове питання: _______________________________
Загальна оцінка ________________________
Екзаменатор:
_______________________

Член Член екзаменаційної комісії___________
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
ДВНЗ «ІВАНО- ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
“ФАРМАЦІЯ” З УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ У ФАРМАЦІЇ
ПРОТОКОЛ № 2.2
проведення та оцінювання частини атестації випускників з дисципліни
“УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
«Організація роботи та аналіз фінансово-економічних показників діяльності аптечних закладів»
Прізвище, ім’я, по батькові студента ________________________________________
№ групи_________Дата_____________
№
з/п
1

2

3

4

5

6

Ситуаційні задачі, основні уміння і навички, що перевіряються

Максимальний
бал

Бал
студента

Аналіз рецептів виписаних лікарями
1
• перевіряти і аналізувати рецепт на правильність виписування та
відповідність рецептурного бланку; перевіряти дози і норми
відпуску наркотичних (психотропних) речовин
Прийом рецептів від населення та здійснення відпуску виготовлених ЛФ і ГЛЗ
1
• розраховувати кількість лікарських та допоміжних речовин
пропису, загальний об’єм або масу ЛЗ
• протаксувати рецепт для визначення кінцевої вартості ліків,
зареєструвати рецепт
• здійснювати контроль при відпуску ЛЗ
Прийом лікарських засобів та виробів медичного призначення
1
• здійснювати приймання ЛЗ та ВМП за кількістю та якістю;
складати акти про розходження під час цих операцій; формувати та
документально оформляти відпуск товарів відділам аптеки,
роздрібній мережі, ЛПЗ
Проведення розрахунків, пов’язаних з діяльністю аптечних закладів
1
• визначати тарифи за виготовлення і фасування лікарських
препаратів, відображати їх в облікових документах; розраховувати
і оформляти дооцінку (уцінку)
Проведення розрахунків, пов’язаних з діяльністю аптечних закладів
1
• проводити для фармацевтичних товарів та ЛЗ розрахунок
роздрібних цін, митної вартості, відпускних цін аптечних складів,
торгових націнок
Ведення первинного обліку товарно-матеріальних цінностей
1
• оформляти документи на оплату ліків, які відпущені амбулаторним
хворим безкоштовно чи на пільгових умовах
• вести облік роздрібної та оптової реалізації у документах
первинного обліку
• здійснювати облік руху товару, основних засобів, малоцінного
інвентарю та інших активів
• вести облік витрат ТМЦ у відповідній документації
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Проведення товарознавчої експертизи лікарських засобів та
виробів медичного призначення
1
• визначати товарні групи ЛЗ, іншої фармацевтичної продукції за їх
функціональними знаками, маркуванням
• визначати стабільність ВМП при зберіганні протягом встановлених
термінів придатності.
8
Забезпечення умов зберігання лікарських засобів та
виробів медичного призначення
1
• забезпечувати відповідні умови зберігання отруйних, наркотичних
та прирівняних до них ЛЗ, а також лікарських форм з ними;
• забезпечувати умови для запобігання небажаних наслідків,
враховуючи можливий вплив умов зберігання на якість товарів
аптечного асортименту, ЛРС та ВМП;
• контролювати умови зберігання сировини та матеріалів на
підприємствах фармацевтичного профілю.
9
Ведення обліку результатів діяльності
1
• складати товарний звіт та звіт про фінансово-господарську
діяльність аптеки та структурного підрозділу;
• враховуючи облікові дані, розраховувати та аналізувати для аптеки
та структурного підрозділу: торгові накладення, витрати, прибуток,
рентабельність, реалізовані торгові накладення, нормативи
товарних запасів у днях і у сумі, нормативи інших активів.
10
Ведення обліку результатів діяльності
1
• проводити інвентаризацію фармацевтичних товарів та інших
товарно-матеріальних цінностей, оформляти відповідні документи
за їх обліком, розраховувати природну втрату;
• відображати на рахунках бухгалтерського обліку рух ТМЦ аптеки,
операції з обліку грошових коштів;
• заповнювати регістри бухгалтерського обліку та здійснювати
аналіз господарських засобів аптеки та джерел їх створення за
бухгалтерським балансом.
11
Планування діяльності аптеки та структурних підрозділів
1
• враховуючи облікові дані за попередні періоди роботи для аптеки і
її структурного підрозділу планувати: товарообіг; торгові
накладення; витрати; прибуток; інші економічні показники.
Всього
11
Примітка: 1 бал – виконано, 0 балів – не виконано.
7

Прізвище особи, яка ставила додаткове питання: ____________________________________________
Зміст додаткового запитання (при наявності): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Характеристика повноти відповіді на додаткове питання: _______________________________
Загальна оцінка ________________________
Екзаменатор:
_______________________

Член екзаменаційної комісії ________________

41

7.
ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЗАВДАННЬ ТА ПРИКЛАДИ ЇХ ВИКОНАННЯ ЗА
ПРОТОКОЛАМИ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ
“УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ”
Завдання та приклади їх виконання за Протоколом № 1.1
ЗАДАЧА
1. Санітарка аптеки №1 м.Івано-Франківськ Павлишин В.Р. 14 квітня подала заяву на
звільнення за власним бажанням з 21 квітня без вказання причини звільнення. Завідуючий аптекою
відмовив у звільненні з 21 квітня, мотивуючи тим, що в аптеці немає іншої санітарки, і запропонував
Павлишин В.Р. звільнитись з 28 квітня. Павлишин В.Р. заявила завідуючому аптекою, що вона не
згідна, і з 21 квітня не вийшла на роботу, вважаючи себе звільненою. Як повинен поступити
завідуючий аптекою в даній ситуації ?
2. Оформити наказ №5 про звільнення від 28 квітня 2018 р.
РОЗВ’ЯЗОК:

1. Працівник має право розірвати трудовий договір, попередивши про це
власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні (ст. 38
КЗпП). В даній ситуації завідуючий аптекою має право звільнити
Павлишин В.Р. за прогул ( п.4 ст. 40 КЗпП України).
Аптека №_8_
НАКАЗ

2.
«28»__квітня__ 2018р.
м._Івано-Франківськ
Про звільнення

№5

ЗВІЛЬНИТИ Павлишин Вікторію Романівну

Підстава: За власним бажанням.
Завідуючий аптекою

(підпис)

Візи:
Завідуючий аптекою
(підпис)
«_28_»_квітня_ 2018р.
Головний бухгалтер
(підпис)
«_28_»_квітня 2018р.
З наказом ознайомлена

(підпис)
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Завдання та приклади їх виконання за Протоколом № 1.2
ЗАВДАННЯ:
1. Проаналізувати асортиментно-цінові пропозиції оптових фірм та обгрунтувати вибір
постачальника для отримання ЛЗ:
За допомогою довідково-пошукової системи «Лекарственные средства» Morion запропоновано
для розгляду наступні цінові пропозиції гуртових постачальників для
ДИФЛЮЗОЛ капс. 100 мг блістер, № 7, Київмедпрепарат (Україна,Київ)
26.11.2018 53,63 грн Томаш (Україна, Харків)
30.11.2018 55,62 грн БаДМ (Україна, Дніпро)
30.11.2018 55,62 грн БаДМ (філіал) (Україна, Львів)
30.11.2018 55,62 грн БаДМ (филіал) (Україна, Харків)
27.11.2018 56,27 грн Волиньфарм (Україна, Луцьк)
28.11.2018 57,85 грн Фармпланета (Філіал) (Україна, Полтава)
28.11.2018 57,85 грн Фармпланета (Філіал) (Україна, Луцьк)
30.11.2018 57,85 грн Фармпланета (Україна, Київ)
29.11.2018 58,47 грн Аметрин (Україна, Харків)
30.11.2018 59,64 грн Медфарком-Центр (філіал) (Україна, Харків)
30.11.2018 59,64 грн Медфарком-Центр (філіал) (Україна, Запоріжжя)
30.11.2018 59,64 грн Медфарком-Центр (філіал) (Україна, Львів)
26.11.2018 61,08 грн Фіто-Лік (Україна, Харків)
26.11.2018 61,32 грн O.L.KAR. Фарм-Сервіс (Україна, Шаргород)

2. Укласти договір купівлі-продажу з обраним постачальником.
РОЗВ’ЯЗОК.
К lig = (P max –P min) / P min, де
К lig - коефіцієнт ліквідності
P max - ціна максимальна
P min – ціна мінімальна
К lig = (61,32 – 53,63) / 53,63 = 0,14
УСНА ВІДПОВІДЬ: Коефіцієнт ліквідності ціни не перевищує 0,15, тобто коливання цінових
пропозицій оптових фармацевтичних фірм складає не більше, ніж 15%. За цим показником
український ринок ДИФЛЮЗОЛ капс. 100 мг блістер, № 7 може бути охарактеризований як
стабільний, а внутрішній маркетинг – як соціально-етично направлений.
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м. Івано-Франківськ
«30» листопада 2018 р.
Даний договір укладений між «БАДМ» (філіал)(Україна, Львів)
назва оптової фармацевтичної фірми

в особі директора Богуша Б.С,
П.І.Б., посада

надалі „Постачальник”, з однієї сторони і аптечним закладом Аптека №1 ІФНМУ
назва підприємства

в особі завідуючої Ганич І.В. , у подальшому „Покупець”, з другої сторони.
П.І.Б., посада

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Покупцю, а Покупець прийняти і
своєчасно оплатити продукцію, виділену у встановленому порядку.
2.
ЦІНА ТОВАРУ І ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ УГОДИ
2.1. Ціна товару вказується в накладних і установлюється в національній валюті
України.
2.2. Ціна товару, вказана в накладних, являє собою еквівалент до долара США за
курсом, встановленим НБУ, на момент виписки накладної.
2.3. Загальна вартість договору визначається загальною сумою цін, вказаних в
накладних, які є невід’ємною частиною договору.
2.4. Орієнтовна сума договору 50000 грн.
3.
УМОВИ ОПЛАТИ
3.1.Оплата за даним договором проводиться Покупцем в національній валюті
України шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Продавця.
3.2. Терміни і форми оплати погоджуються окремо на кожну партію поставки
товару.
4. ПОСТАВКА
4.1. Продавець поставляє товар у погоджені з Покупцем терміни.
5.
ЯКІСТЬ І УПАКОВКА ПРОДУКЦІЇ, ЯКА ПОСТАЧАЄТЬСЯ
5.1. Якість товару повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника.
5.2. Упаковка, в якій відправляється товар, повинна повністю забезпечувати його
збереження під час перевезення.
5.3. Залишковий термін придатності товару повинен становити не менше, ніж 80%
5.4. Відвантажується товар транспортом Покупця
(Продавця чи Покупця)

6.
ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
6.1. Покупець приймає товар за кількістю відповідно до документів, які
супроводжують товар.
6.2. Кількісне та якісне приймання продукції виконується в порядку і у терміни,
встановлені „Інструкцією про порядок приймання продукції виробничотехнічного призначення і товарів народного споживання за якістю і кількістю”.
6.3. При встановленні недостач, пересортиці, недоброякісного товару виклик
представника Продавця не потрібний
(потрібний / не потрібний)
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6.4. У разі виникнення суперечки про якість поставленої продукції, її зразки
передаються на контроль у Державну інспекцію з контролю якості лікарських
засобів України, які вказані в „Особливих умовах поставки медичної продукції”.
6.5. Покупець вправі повернути нереалізований товар Продавцю за його згодою
протягом 30 днів з дати постачання, при цьому повернений товар не повинен
мати ніякого додаткового маркування, крім тих, що були на момент поставки, а
також повинен мати не порушену оригінальну упаковку.
6.6. За порушення погоджених термінів оплати Покупець сплачує за кожний день
протермінування пеню Продавцю у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від
загальної суми відпущеного товару, стосовно якого порушені терміни оплати.
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії
нездоланної сили, яка не залежить від волі сторін, а саме: війни, воєнних дій,
блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних обмежень, інших дій
держави, які роблять неможливим виконання сторонами своїх обов’язків,
пожеж, повені, іншого стихійного лиха або сезонних природних явищ, зокрема
таких, як замерзання моря, приток, портів тощо, закриття шляхів, приток,
каналів, перевалів) сторони звільняються від своїх обов’язків на час дії вказаних
обставин. Якщо дія вказаних обставин триває більше, ніж 30 днів, кожна з сторін
має право на розірвання договору і не несе відповідальності за такий розрив за
умови, що вона повідомила про це іншу сторону не пізніше ніж за 10 днів до її
розірвання.
7.2. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від
сплати за товари, поставлені до їх виникнення.
8.
ІНШІ УМОВИ
8.1. Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до моменту виконання
сторонами своїх обов’язків за угодою.
8.2. З моменту підписання договору всі попередні переговори і переписка по ній
втрачають силу.
8.3. Жодна зі сторін не має права передавати свої права і обов’язки за договором
третьої сторони без письмової згоди другої сторони.
8.4. Будь-які зміни і доповнення до цієї угоди дійсні лише у тому разі, якщо вони
зроблені у письмовому вигляді і підписані уповноваженими особами обох
сторін.
8.5. Сторони зобов’язані негайно письмово повідомити одна одну при зміні свого
місцезнаходження або банківських реквізитів.
Юридичні адреси сторін:
Постачальник
Покупець
м. Львів, вул. генерала В. Курмановича, 9, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд.
корп. 1 тел. (032) 244-86-32
124-к тел. (0342) 788020
Підписи сторін:
За Постачальника
Богуш Б.С.

За Покупця
Ганич І.В.
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Завдання та приклади їх виконання за Протоколом № 1.3
(для очної форми навчання)
ЗАДАЧА
Використовуючи дані схеми лікування симвастатином та основні
класифікаційні характеристики статинів, розрахуйте вартість 1 DDD і річного курсу
лікування, препаратом Вазіпіл табл. п/о 10 мг № 14 (KRKA, Словенія), якщо 1 DDD
– 15 мг. Проведіть фармакоекономічну оцінку їх застосування.
Схема лікування: 20 мг на добу одноразово ввечері протягом місяця.
Торгова назва,
форма випуску

Фірмавиробник

Середньозважена
роздрібна вартість
упаковки, грн.

Вартість,
грн.
1 DDD

Кількість
DDD

Вартість
річного курсу
лікування, грн

Вазіліп, табл.
п/о 10 мг № 14

KRKA
(Словенія)

46,10

5,12

40

204,80

РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ
1. Розраховуємо кількість DDD в одній упаковці препарату Вазіпіл, табл. п/о
10 мг № 14:

2. Розраховуємо вартість 1 DDD в одній упаковці препарату:

3. Розраховуємо кількість DDD, необхідну на весь курс лікування:

4. Вартість курсу лікування для пацієнта складає:

Відповідь: вартість лікування препаратом Вазіпіл табл. п/о 10 мг № 14
(KRKA, Словенія) складає 204,80 грн.
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Завдання та приклади їх виконання за Протоколом № 1.3
(для заочної форми навчання)
ЗАДАЧА
Вибрати найкращий варіант конкурсної ціни на основі представлених в таблиці
даних про можливість фармацевтичного підприємства виграти тендер і можливою
оцінкою ситуації.
№
Можливість виграти
Запропонована ціна
Затрати, грош. од.
п/п
тендер
1.
7,96
0,4
2.
9,10
0,3
3.
10,20
6,80
0,15
4.
8,35
0,1
5.
9,50
0,05

РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ
Розраховуємо ймовірний прибуток при заданому рівні конкурсної ціни і
можливості виграти тендер:
1. (7,96 – 6,80)×0,4 = 0,464
2. (9,10 – 6,80)×0,3 = 0,69
3. (10,20 – 6,80)×0,15 = 0,51
4. (8,35 – 6,80)×0,1 = 0,155
5. (9,50 – 6,80)×0,05 = 0,135
З одержаних значень вибираємо максимальне значення ймовірного
прибутку. Отже, найкращим варіантом запропонованої ціни є ціна препарату
9,10 грн.
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Завдання та приклади їх виконання за Протоколом № 1.4
ЗАДАЧА
Оптова фармацевтична фірма закуповує лікарський засіб по ціні 4,45 грн за
упаковку і реалізує в кількості 3500 упаковок цього препарату щотижнево по ціні 5,10
грн за упаковку. Маркетинговий відділ за результатами дослідження ринку
рекомендує знизити на один тиждень ціну на 5 %. Розрахувати, скільки упаковок
препарату потрібно реалізувати фірмі, щоб зберегти свій дохід на попередньому рівні.

РОЗВ’ЯЗОК ЗАДАЧІ:
Визначаємо дохід від реалізації препарату при попередніх умовах
реалізації:
(5,10 – 4,45) * 3500 = 2275 грн.
Нова ціна однієї упаковки:
5,10 * (1 – 0,05) = 4,85 грн.
Необхідна для реалізації кількість упаковок препарату:
2275 / (4,85 – 4,45) = 5688 упаковок
Отже, щоб зберегти свій дохід на попередньому рівні, фармацевтична
фірма повинна реалізовувати 5688 упаковок препарату в тиждень.
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Завдання та приклади їх виконання за Протоколом № 2 (непарні)
ВАРІАНТ 1.
1. Здійснити приймальний контроль рецепта з наркотичною, психотропною
речовиною чи прекурсором сп. № 1, що надійшов в аптеку від населення за
повну вартість.
2. Протаксувати рецепт.
3. Виписати квитанцію, сигнатуру, вибрати етикетку та попереджувальні надписи,
провести контроль при відпуску.
4. Зареєструвати господарські операції у відповідній первинній обліковій
документації
4.1. Заповнити Рецептурний журнал.
4.2. Заповнити Журнал предметно-кількісного обліку.
При обранні 1 варіанту завдань випускник отримує рецепт форми бланку Ф-1 з
наркотичною, психотропною речовиною чи прекурсором сп. № 1 за повну вартість.
Кутовий штампзакладу
охорониздоров'я

ФОРМА
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного
призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що
підлягають предметно-кількісному обліку
Найменування закладу охорониздоров’яабоП. І. Б. ФОПМКЛ
Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010
Реквізити ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики або рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
Серія АВ № 578666
Медичнадокументація ф-1
РЕЦЕПТ №__1___
"21" січня 2019 р.
(дата виписки рецепта)
дорослий, дитячий (потрібнепідкреслити)
За повнувартість
Безоплатно джерело фінасування ___________________________________
З доплатою
джерело фінасування
___________________________________
Прізвище, ініціали та вік хворого Сидір О.М., 48 р._________________
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого3118
Прізвище та ініціали лікаря Сич

І.І.
Rp.:Codeini phosphatis 0,2
Sol. Calcii chloridi 5% - 200 ml
T-rae Valerianae
10 ml
Adonisidi
2 ml
M. D. S. По 1 столовій ложці
3 рази на день всередину.

Сич
Додаткова
Печатка
медичного
інформація________________________________________________________
закладу
_
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)
Рецепт дійснийпротягом 1 місяця
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Найменування ЛЗ / тари / тарифу

Од. вим.

Адонізид
1,0
Вода очищена
1 мл
Кальцію хлорид
1,0
Кодеїну фосфат
1,0
Настоянка валеріани
10 мл
Флакони
1 шт
Приготування 2-х компон. розчину для внутр. вжив.
1 фл.
Додавання кожного наступного компонента
операція
Робота з наркотиком
операція

Ціна, грн.-к.
0-038
0-08
0-09
3-10
1-72
7-50
15-00
3-00
2-00

Фрагмент навчального прейскуранта цін на ЛЗ
ЗРАЗОК ВІДПОВІДІ:
1. Здійснити приймальний контроль
рецепта:
УСНА ВІДПОВІДЬ:
Рецепт надійшов 21 січня 2019 р.
Даний рецепт виписаний для пацієнта 48 р., містить наркотичну речовину
кодеїну фосфат, яка підлягає предметно-кількісному обліку (ПКО), тому
підкреслюється червоною кульковою ручкою. Так як кодеїну фосфат є в суміші з
іншими лікарськими речовинами (розчином кальцію хлориду, настоянкою
валеріани, адонізидом), тому виписаний на бланку Ф-1. ВРД, ВДД і норма відпуску
для кодеїну фосфату (наркотична речовина, список Б) не завищені:
200 + 10 + 2 = 212 мл (загальний об’єм мікстури);
212 мл : 15 мл (об’єм столової ложки) = 14 (кількість прийомів);
0,2 г : 14 = 0,014 г (разова доза, а ВРД 0,1 г)
0,014 г × 3 = 0,042 г (добова доза, а ВДД 0,3 г)
Норма відпуску для кодеїну фосфату 0,2 г (наказ №360)

ВРД, ВДД для адонізиду (список Б) не завищені:
1 мл адонізиду – 34 крапель (згідно ДФ), 2 мл – 68 кр.
68 : 14 = 5 крапель на 1 прийом (разова доза, а ВРД 40 крапель)
5 × 3 = 15 крапель (добова доза, а ВДД 120 крапель)

Даний бланк, крім обов’язкових реквізитів (кутового штампу ЛПЗ, підпису і
печатки лікаря), має ще й печатку медичного закладу (містить кодеїну фосфат).
Термін його дії – 1 місяць з дня виписки, рецепт дійсний. Пацієнту замість
рецепта, який залишається в аптеці, виписується сигнатура. Термін зберігання в
аптеці 1 рік, не враховуючи поточного (до 01.02.2019). Рецепт таксується з лівої
сторони рецептурного бланку. Пропис 5-ти компонентний. Так як розчин кальцію
хлориду 5 %, то при обчисленні вартості води її кількість повинна врахувати
коефіцієнт збільшення об’єму кальцію хлориду. V води = 200 мл – 10 г × 0,58 КЗО
=194,2 мл t. l. (плата за роботу, тариф) = 7-00 (приготування 2-х комп. р-ну) +
01-00 × 3 (3 інгредієнти додаткові, вода є окремим інгредієнтом) + 2-00 (плата за
відповідальність роботи з наркотиком) = 12-00.
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2.

Кутовий штампзакладу
охорониздоров'я

ФОРМА
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного
призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що
підлягають предметно-кількісному обліку
Найменування закладу охорониздоров’яабоП. І. Б. ФОПМКЛ
Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010
Реквізити ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики або рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
Серія АВ № 578666
Медичнадокументація ф-1
РЕЦЕПТ №__1___
"21" січня 2019 р.
(дата виписки рецепта)
дорослий, дитячий (потрібнепідкреслити)
За повнувартість
Безоплатно джерело фінасування ___________________________________
З доплатою
джерело фінасування
___________________________________
Прізвище, ініціали та вік хворого Сидір О.М., 48 р._________________
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого3118
Прізвище та ініціали лікаря Сич

Фл.
.
t.l

Rp.:Codeini phosphatis 0,2
Sol. Calcii chloridi 5% - 200 ml
T-rae Valerianae
10 ml
Adonisidi
2 ml
M. D. S. По 1 столовій ложці
3 рази на день всередину.

Сич
Додаткова
Печатка
у: 0-002
медичного
інформація________________________________________________________
закладу
_
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)
Рецепт дійснийпротягом 1 місяця

СИГНАТУРА

КВИТАНЦІЯ НА ЗАМОВЛЕНІ ЛІКИ

ІФНМУ Аптека №1

Для повторного одержання ліків потрібний новий
рецепт лікаря
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№1

№1

№1

Інші

Очні краплі

Стерильні ЛФ

Розчини для
зовнішнього
вживання

Свічки

Мазі

Пілюлі

Порошки

Аптека: ІФНМУ НВА, м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 124
тел. 58-46-24
ГР. : Сидір О.М.
Буде виготовлено на 14 год.
Сума: 52 грн.35 коп.

Краплі

Рецепт№ 1
ПІБ, і вік хворого: Сидір О.М., 48 р.
Rp.:Codeini phosphatis
0,2
Sol. Calcii chloridi
5% - 200 ml
T-rae Valerianae
10 ml
Adonisidi
2 ml
M. D. S. По 1 столовій ложці
3 рази на день всередину.
ПІБ лікаря: Сич І.І.
Приготував: Дида І.І. Перевірив: Гук І.О.
Відпустив: Соловей Н.С.
Дата 21.01.2019 р. Ціна: 52 грн. 35 коп.

Мікстури

3.

І.І.

0-62
0-90
15-536
1-72
0-076
7-50
15-00
9-00
2-00
52-352
52-35

ЕТИКЕТКА:

Емблема медицини, ІФНМУ НВА, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 124
Рецепт №1 Сидір О.М.
Приготував: Дида І.І.
Перевірив: Гук І.О., ан № 172 від 21.01.2019
Дата приготування: 21.01.2019 р.
Склад: Кодеїну фосфату
0,2;
Розчин кальцію хлориду 5% - 200 мл
Настоянка валеріани 10 мл
Адонізиду
2 мл
Приймати: По 1 стол. л. 3 р. на день всередину за 30 хв. перед їжею.
Термін придатності: 10 діб в холодному місці
Ціна. 52 грн. 35 коп.

Попереджувальні написи: Етикетка на білому фоні повинні мати сигнальний зелений колір
(ЛФ для внутрішнього вживання); друкарським способом повинні бути нанесені
попереджувальні написи: "Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці" (білий
шрифт на синьому фоні), "Перед уживанням збовтувати"(зелений шрифт на білому фоні),
оскільки ця ЛФ – мікстура, а також запобіжний напис "Берегти від дітей". Ця ЛФ має бути
закупорена “під обкатку” і зберігатися до видачі в окремій зачиненій металевій шафі.
Бланк 1

4.
РЕЦЕПТУРНИЙ ЖУРНАЛ
Місяць: СІЧЕНЬ, 2019 р.
№ Прізвище та
з/
ініціали
п
хворого

ЛФ

Ліки індивідуального виготовлення
Вартість
Тариінгредієнтів
фи
Вода
Сума
і посуду

Дооцінка

Уцінка

1 Сидір О.М. мікстура
10-816
26-00 15-536 52-35
0-002
ВСЬОГО за день:
1. Загальний виторг у сумі: 52 грн.35 коп.
2. Виготовлено індивідуально ліків
1
на суму 52 грн.35 коп.
3. Відпущено готових лікарських форм - на суму
4. Тарифи 26-00
7. Уцінка 0-002
5. Вода очищена 15-536
6. Дооцінка
-

Готові
лікарські
форми

Внутр.
апт.
заготовки

-

-

Рецептурний журнал - ведеться в аптеках для обліку ЛЗ, який може використовуватися аптеками з незначними
обсягами робіт. В журналі вказується № рецепта (він же № запису з початку місяця), прізвище хворого, ЛФ, вартість
інгредієнтів і упаковки, вартість тарифів, вартість води очищеної, загальна вартість індивідуальної ЛФ. Коли в аптеці
рецептурно-виробничий відділ об’єднаний з відділом готових ЛФ, то в Рецептурному журналі додатково ведуться ще
графи для ГЛЗ і внутрішньоаптечної заготовки, які є самостійними і не зв’язаними з попередніми графами. У кінці
зміни (робочого дня) підраховується і записується в журналі загальний обсяг роздрібної реалізації, кількість та
вартість виготовлених ЛФ, кількість та вартість реалізованих ГЛЗ, кількість та вартість відпущених одиниць
внутрішньоаптечної заготовки, вартість тарифів та води очищеної.

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ

Бланк 2
наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що підлягають предметно-кількісному
обліку в закладах охорони здоров'я

Codeini phosphatis, g
Надходження
Місяць
число
Січень,
2019 р.

Залишок
на перше
число

№
документа та
дата

Кст
ь

Надходженн
я та залишок
разом за
місяць

Видаток:
Види
розходу

Розхід
за місяць
за кожним
з
видів

Усього
за місяць
за усіма
видами
видатків

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

20
21

За амбулат.
Rp
За аптпунктам
Разом

52

Залишок
на
кінець
місяця

Факти
чний
залиш
ок

Журнал ПКО ведеться в аптеці для обліку наркотичних (психотропних) ЛЗ незалежно від ЛФ. Він
повинен бути пронумерованим, прошнурованим, скріпленим печаткою аптечного управління та
підписом керівника аптеки. Він, як і всі документи з надходження і відпуску наркотичних ЛЗ,
зберігається у матеріально-відповідальних осіб, уповноважених письмовим наказом керівника аптеки в
умовах, що гарантують їх повну схоронність протягом 10 р. після останнього запису. На кожне
найменування, ЛФ, дозу наркотичного ЛЗ відводиться окрема сторінка Журналу. Після закінчення
поточного місяця керівник або матеріально-відповідальна особа звіряє кожного 1 числа місяця, що
настає за звітним періодом, фактичну наявність наркотичних (психотропних) ЛЗ із залишками за
Журналом обліку, які повинні бути зазначені у ньому.
Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на ЛЗ і ВМП
(Витяг із наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на ЛЗ
і ВМП, Порядку відпуску ЛЗ і ВМП з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання,
обліку та знищення рецептурних бланків»)
1.1. Рецепти на ЛЗ і ВМП (далі - Рецепти) виписуються лікарями суб’єктів господарювання, які провадять
господарську діяльність з медичної практики (далі - суб’єкт господарювання), згідно із лікарськими
спеціальностями, за якими провадиться медична практика відповідно до отриманої ліцензії, та відповідно до
лікарських посад (далі - медичні працівники). Рецепти на ЛЗ, ВМП, які відпускаються на пільгових умовах,
безоплатно чи з доплатою або вартість яких підлягає державному відшкодуванню (повністю або частково),
дозволяється виписувати медичним працівникам суб’єктів господарювання, які провадять медичну практику,
за узгодженням зі структурними підрозділами охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.
Фельдшери закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування мають право
виписувати Рецепти хворим із затяжними і хронічними захворюваннями у разі продовження лікуючим лікарем
курсу лікування із зазначенням своєї посади та завіренням цього Рецепта власним підписом та печаткою
закладу охорони здоров'я.
1.2. Медичні працівники, які мають право виписувати Рецепти, є відповідальними за призначення хворому
ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.
У разі якщо Рецепт був виписаний з порушенням цих Правил, керівник закладу охорони здоров'я або
фізична особа - підприємець (далі - ФОП), що провадить господарську діяльність з медичної практики,
зобов'язані забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта для хворого.
1.3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показів з обов'язковим записом про
призначення ЛЗ чи ВМП в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи
стаціонарного хворого). Рецепти виписуються на ЛЗ, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених
чинним законодавством.
1.4. Рецепти мають містити таку інформацію про заклад охорони здоров’я або ФОП: найменування
закладу охорони здоров’я або прізвище, ім’я, по батькові ФОП, адресу, ідентифікаційний код з Єдиного
державного реєстру/реєстраційний номер облікової картки платника податку або серію (за наявності) та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті), реквізити ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики або
рішення органу ліцензування про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної
практики.
Рецепти засвідчуються підписом і особистою печаткою лікаря, а у випадках призначення наркотичних
(психотропних) ЛЗ на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3) додатково - круглою печаткою
суб'єкта господарювання, що провадить господарську діяльність з медичної практики.
Засвідчувати печаткою лікаря не заповнені та не підписані лікарем рецептурні бланки забороняється.
Рецепти на ЛЗ, ВМП, які відпускаються на пільгових умовах, з доплатою чи безоплатно або вартість яких
підлягає державному відшкодуванню, можуть містити відповідно до вимог законодавства додаткову
інформацію, необхідну для виконання державних, регіональних або місцевих програм, або номер страхового
поліса (за необхідності).
1.5. Рецепти обов'язково виписуються на:
- рецептурні ЛЗ;
- безрецептурні ЛЗ, ВМП у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах;
- ЛЗ, які виготовляються в умовах аптеки для конкретного пацієнта.
1.6. Рецепти виписуються на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1) та спеціальному рецептурному
бланку форми № 3 (ф-3) для виписування наркотичних та психотропних ЛЗ.
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Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері рожевого кольору розміром 75 х
120 мм та мають наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням здійснюється відповідальною
особою, яка призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я.
Рецепти форми № 1 (ф-1) (крім випадків призначення наркотичних (психотропних) ЛЗ на спеціальному
рецептурному бланку форми № 3 (ф-3)) можуть також виписуватись у формі електронного документа електронного рецепта. Електронний рецепт створюється, зберігається та передається через інформаційну
(інформаційно-телекомунікаційну) систему, доступ до якої надається уповноваженим особам суб’єкта
господарювання, що здійснюють виписування електронного рецепта, та уповноваженим особам суб’єкта
господарювання, що здійснюють відпуск ЛЗ за електронним рецептом відповідно до вимог чинного
законодавства у сфері електронного документообігу, електронного цифрового підпису та захисту інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах.
Електронний рецепт виписується відповідно до пункту 1.1 цієї глави уповноваженою на те в
інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі суб’єкта господарювання особою і підписується
електронним цифровим підписом з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа за допомогою
надійного засобу електронного цифрового підпису.
Рецепт, створений комп’ютерним набором, який було роздруковано та підписано власноруч чи за
допомогою факсиміле, не вважається електронним рецептом.
Суб’єкт господарювання самостійно приймає рішення про запровадження виписування електронних
рецептів, крім випадків, коли вимоги щодо обов’язкового виписування електронного рецепта визначено
законодавством.
Для виписування електронного рецепта суб’єкт господарювання вносить до бази даних інформаційної
(інформаційно-телекомунікаційної) системи інформацію про лікаря та пацієнта, яка відповідає інформації, що
зазначається на рецептурному бланку форми № 1 (ф-1).
Електронний рецепт для пацієнта може бути створений, переданий, збережений і перетворений
електронними засобами у візуальну форму, яка відтворює інформацію, що зазначається на рецептурному
бланку форми № 1 (ф-1) .
Візуальною формою електронного рецепта є відображення даних, які він містить, електронними засобами
або на папері у формі, придатній для сприйняття його змісту людиною. Така форма не є Рецептом.
За згодою пацієнта суб’єкт господарювання може надавати йому додаткові послуги (сервіси), пов’язані із
виписуванням електронного рецепта (повідомлення номера рецепта через засоби мобільного зв’язку, на
електронну адресу тощо).
1.7. Забороняється нанесення на рецептурний бланк інформації (в тому числі рекламної), крім визначеної
у пункті 1.4 цієї глави.
1.8. Назва ЛЗ, а саме: міжнародна непатентована назва, торговельна назва у випадках, визначених цим
пунктом, назва формоутворюючих та корегуючих речовин, склад ЛЗ, ЛФ, звернення лікаря до
фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу ЛЗ пишуться латинською мовою.
Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і
фармацевтичній практиці.
Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини
стосовно того, який лікарський засіб приписано.
Торговельна назва зазначається, якщо ЛЗ не має міжнародної непатентованої назви, належить до ЛЗ
біологічного походження, подібних біологічних ЛЗ (біосимілярів), підлягає предметно-кількісному обліку,
відпускається на пільгових умовах чи безоплатно, крім ЛЗ за переліком міжнародних непатентованих назв ЛЗ,
вартість яких підлягає відшкодуванню, згідно з додатком до постанови КМУ від 09.11.2016 р. № 863 «Про
запровадження відшкодування вартості лікарських засобів».
1.9. Спосіб застосування ліків пишеться державною мовою або мовою міжнаціонального спілкування
відповідно до Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" із зазначенням дози, частоти, часу та
умов прийому. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу "Зовнішнє", "Відомо" тощо.
1.10. Рецепти виписуються чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або комп'ютерним набором з
обов'язковим заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті
не дозволяється.
У разі виявлення в електронному рецепті помилки такий електронний рецепт вважається недійсним та
анулюється в інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі особою, що виписала електронний
рецепт, або іншою уповноваженою суб’єктом господарювання особою.
1.11. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника ("Хронічно хворому", "За спеціальним
призначенням") додатково завіряються його підписом та печаткою.
1.12. Рецепти на ЛЗ, крім наркотичних (психотропних) ЛЗ і ВМП виписуються на рецептурних бланках ф1.

54

Рецепти на наркотичні (психотропні) ЛЗ в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами
виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3.
Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з
лікувальної роботи (а в разі їх відсутності - підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена
відповідальність за призначення наркотичних (психотропних) ЛЗ) і завіряється печаткою суб'єкта
господарювання, що провадить діяльність, пов'язану з медичною практикою.
1.13. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань ЛЗ.
Одне найменування ЛЗ виписується у разі:
- призначення пільговим категоріям населення на бланку ф-1;
- які підлягають предметно-кількісному обліку;
- призначення наркотичних (психотропних) ЛЗ на бланку ф-3;
- призначення ЛЗ, вартість яких підлягає державному відшкодуванню.
1.14. Рецепти на ЛЗ, які підлягають предметно-кількісному обліку, що відпускаються на пільгових умовах,
з доплатою чи безоплатно, крім наркотичних (психотропних) ЛЗ, виписуються у 2 примірниках на
рецептурному бланку № 1 (ф-1) (крім електронних рецептів).
1.15. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах наркотичних (психотропних) ЛЗ поряд з
виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписується додатково Рецепт на бланку ф-1.
1.16. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції поза межами лікувально-профілактичних
закладів, дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.
1.17. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тим, хто має право на
безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку ЛЗ в кількості,
передбаченій для тримісячного курсу лікування, ураховуючи норми відпуску ЛЗ.
При наданні паліативної допомоги пацієнту, в тому числі тим, хто має право на безоплатне чи пільгове
забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку ЛЗ в кількості, передбаченій для
п'ятнадцятиденного курсу лікування.
При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити вказівку «Хронічно хворому».
1.18. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозволяється виписувати Рецепт на ЛЗ в
кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі
ліків, за винятком ЛЗ, для яких встановлені норми відпуску, зазначені в п. 1.21.
1.19. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять
фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на
рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою вказівкою лікаря «За
спеціальним призначенням».
1.20. Забороняється виписувати Рецепти на ЛЗ та їх аналоги за дією, що використовуються для усіх видів
наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) при хірургічних та діагностичних втручаннях.
1.21.1 Наркотичні (психотропні) комбіновані ЛЗ, які підлягають предметно-кількісному обліку,
виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1.
1.21.2 Забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 наркотичні (психотропні) комбіновані ЛЗ у більшій
кількості у їх складі наркотичних засобів або психотропних речовин і прекурсорів, ніж та, що вказана у
таблиці:
Назва наркотичного засобу, психотропної Граничнодопустима для відпуску кількість у складі наркотичного
речовини, прекурсору
(психотропного) комбінованого ЛЗ на 1 рецепт
Кодеїн
0,2 г
Декстропропоксифен
0,6 г
Фенобарбітал
1г
Ефедрину гідрохлорид
0,6 г
Псевдоефедрин
0,6 г
Фенілпропаноламін
0,6 г
Ерготамін
0,02 г
Ергометрин
0,002 г
У разі надходження цих препаратів в оригінальних упаковках, що містять більшу кількість речовини від
указаної норми, дозволяється виписувати в 1 рецепті 1 упаковку ЛЗ, але не більше 50 таблеток.
2. Особливості виписування Рецептів на ЛЗ, що виготовляються в умовах аптеки
2.1. Рецепти на ЛЗ, які виготовляються в аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді.
2.2. Назви наркотичних (психотропних) та отруйних ЛЗ пишуться на початку Рецепта, далі - усі інші ЛЗ
(інгредієнти).
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2.3. При виписуванні наркотичних (психотропних), отруйних та сильнодіючих ЛЗ у дозах, що
перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу цього засобу словами і
поставити знак оклику.
2.4. Кількість твердих та сипучих ЛЗ указується у грамах (0,001), рідких - у мл, грамах, краплях.
2.5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній частині Рецепта проставляється
позначка "cito" (швидко) або "statim" (негайно).
3. Строк дії Рецепта
3.1. Рецепти на ЛЗ, виписані на рецептурних бланках ф-1, дійсні протягом одного місяця з дня виписки, а
на спеціальних рецептурних бланках ф-3 – протягом десяти днів з дня виписки. Строк дії електронного
рецепта відповідає строку дії рецепта, виписаного на рецептурному бланку № 1 (ф-1).
ПОРЯДОК відпуску ЛЗ і ВМП з аптек та їх структурних підрозділів
1. З аптек, їх структурних підрозділів та аптечних складів (баз) може здійснюватися відпуск ЛЗ, лише
зареєстрованих в Україні в установленому порядку, крім ЛЗ, що виготовлені в умовах аптеки та оприбутковані
в установленому порядку, за наявності завіреної постачальником відповідно до законодавства копії
сертифіката якості виробника, який зберігається у суб'єкта господарської діяльності.
На вимогу споживача копія сертифіката якості на ЛЗ, що видається виробником, повинна бути надана в
термін не більше ніж одна доба.
2. Безрецептурні ЛЗ відпускаються з аптек, аптечних пунктів.
3. Рецептурні ЛЗ відпускаються за рецептами медичних працівників з аптек та аптечних пунктів.
4. ЛЗ, виготовлені СГ в умовах аптеки, відпускаються в роздріб через його аптеки, аптечні пункти.
5. Відпуск ліків безоплатно чи на пільгових умовах або ЛЗ, вартість яких підлягає державному
відшкодуванню, за рецептами медичних працівників може здійснюватися з аптек та аптечних пунктів.
6. Рецепт, який виписано з порушенням вимог Привил виписування рецептів, затверджених цим наказом,
та/або який містить несумісні ЛЗ та/або помилки у дозі ЛЗ, вважається недійсним. На такому Рецепті
проставляється штамп «Рецепт недійсний» і його повертають хворому. Про недійсність електронного рецепта
суб’єкт господарювання, медичний працівник якого виписав рецепт, повідомляється засобами електронного
зв’язку або у відповідній інформаційній (інформаційно-телекомунікаційній) системі.
7. Наркотичні (психотропні) ЛЗ, що виписуються на ф-3, відпускаються тільки з аптек та аптечних складів
(баз), які мають ліцензії на види діяльності, пов'язаної з обігом НЗПРП.
8. Відпуск ЛЗ здійснюється з урахуванням норм відпуску, визначених у п. 1.21 Правил.
Усі інші ЛЗ відпускаються з аптек у вказаній в Рецепті кількості.
При необхідності допускається порушення вторинної промислової упаковки для відпуску меншої
кількості ЛЗ.Порушення первинної упаковки ЛЗ не дозволяється.
9. Забороняється відпускати з аптек за рецептами ветеринарних лікарів ЛЗ, що підлягають предметнокількісному обліку.
10. Рецепти на ЛЗ, які підлягають предметно-кількісному обліку в закладах охорони здоров'я, ЛЗ, вартість
яких підлягає державному відшкодуванню, та ті, за якими ліки відпущені безоплатно чи на пільгових умовах,
залишаються і зберігаються в аптеці.
11. На Рецептах, крім перелічених у п. 6, при відпуску за ними ЛЗ, проставляється штамп "Відпущено" і
повертаються хворому. Відпуск ЛЗ за Рецептами із штампом "Відпущено" заборонено.
У разі відпуску меншої, ніж виписано в Рецепті, кількості ставиться штамп "Відпущено" і робиться
відмітка про кількість відпущеного ЛЗ. За такими рецептами ліки відпускаються до досягнення кількості,
призначеної лікарем.
Про відпуск ЛЗ за електронними рецептами, а також у разі відпуску меншої, ніж виписано в Рецепті,
кількості ЛЗ уповноважені особи СГ, що здійснюють відпуск ЛЗ, вносять інформацію щодо повної або
часткової кількості відпущеного ЛЗ до інформаційної системи, яка засвідчується електронним цифровим
підписом, та повідомляють СГ, медичний працівник якого виписав Рецепт.
12. При відпуску виготовлених в аптеці ЛЗ, що містять отруйні, НЗПРП, хворим замість Рецепта видається
сигнатура з жовтою смугою у верхній частині і написом чорним шрифтом "Сигнатура".
13. Калію перманганат відпускається з аптек і аптечних пунктів без рецепта, тільки у розфасованому у
споживчу упаковку вигляді, 3-5 грам на один відпуск, за наявності ліцензії на право провадження
господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, відпуску прекурсорів списку 2 таблиці IV
Переліку НЗПРП, затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 №770.
Відпуск калію перманганату у кількості, більшій за зазначену, забороняється.
14. ЛЗ «Налоксон» (як антагоніст опіатних рецепторів) відпускається без рецепта з аптек та пунктів у
кількості 2 мг на 1 відпуск. Відпуск Налоксона без рецепта у кількості більшій забороняється.
15. Термін зберігання Рецептів в аптеках:
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15.1. Рецепти на відпущені ЛЗ, що виписані на ф-3 зберігаються в аптеках протягом п'яти років (не
враховуючи поточного року).
15.2. Рецепти (ф-1) на ЛЗ, відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, та на ЛЗ, вартість яких
підлягає державному відшкодуванню, зберігаються в аптеках, а електронні рецепти - в інформаційній
системі протягом трьох років (не враховуючи поточного року).
15.3. Рецепти на ЛЗ, які підлягають предметно-кількісному обліку (за винятком ЛЗ, виписаних на ф-3,
зберігаються в аптеках протягом одного року (не враховуючи поточного року).
15.4. По закінченні терміну зберігання всі Рецепти підлягають знищенню у встановленому порядку.
16. ЛЗ і ВМП належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню не
підлягають, про що розмістити оголошення в залі обслуговування.
17. В аптеках та їх структурних підрозділах забороняється реклама рецептурних ЛЗ.
У залі обслуговування населення на вітринах, у скляних та відкритих шафах тощо дозволяється
розміщувати ЛЗ, що відпускаються без Рецепта, та ті, що відпускаються за Рецептом з обов'язковою позначкою
"Відпуск за рецептом лікаря".
18. У разі відсутності ЛЗ, виписаного медичним працівником, пацієнту, за його згодою, може бути
запропоновано ЛЗ за іншою торговельною назвою, але з такою самою діючою речовиною (за МНН), формою
відпуску та дозуванням, як і ЛЗ, виписаний у Рецепті. Зазначена норма не поширюється на ЛЗ, які
відпускаються безоплатно і на пільгових умовах, та ті, що підлягають предметно-кількісному обліку.
19. Функціональні харчові продукти (біологічно-активні добавки) та харчові продукти для спеціального
дієтичного споживання (використання) повинні бути розміщені в торговельному залі на окремому стенді,
стелажі, відділі тощо, з обов'язковим зазначенням про те, що вони є спеціальними харчовими продуктами
та не зареєстровані як лікарські засоби в установленому порядку.
Інструкція про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків
1. Заклади охорони здоров'я та ФОП, що провадять господарську діяльність з медичної практики,
отримують рецептурні бланки № 1 (ф-1) через структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих
державних адміністрацій або вирішують питання їх придбання самостійно (в т.ч. шляхом запровадження
електронного рецепта), а спеціальні рецептурні бланки № 3 (ф-3) - через аптечні склади (бази), аптеки або
структурні підрозділи з питань охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.
2. Спеціальні бланки ф-3 відпускаються лише суб'єктам господарювання, лікарі яких мають право
виписувати на таких бланках наркотичні (психотропні) ЛЗ.
3. Бланки повинні зберігатися: ф-1 - у замкнених шафах, -ф-з – у замкнених вогнетривких сейфах.
4. Наказом суб'єкта господарювання призначається особа, яка забезпечує зберігання, облік, видачу
рецептурних бланків, та/або визначається процедура уповноваження працівників на виписування електронних
рецептів в інформаційній системі. Облік спеціальних рецептурних бланків № 3 (ф-3) ведеться у спеціальних
журналах (книгах) обліку. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, а журнал - прошнурований,
завірений підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання.
5. Медичні працівники, які виписують ЛЗ на ф-3, є відповідальними за схоронність цих бланків.
6. Запас ф-3на поточні потреби в ЛПЗ не повинен перевищувати одномісячної потреби в них.
7. При звільненні медичного працівника залишки бланків повертаються до місця їх отримання.
8. Один раз на квартал постійно діюча інвентаризаційна комісія ЛПЗ перевіряє наявність бланків
Рецептів у відповідальної особи і відповідність їх кількості даним, зазначеним у книзі обліку.
У разі невідповідності книжкового залишку і фактичної наявності особа, яка відповідає за отримання,
зберігання і видачу рецептурних бланків, несе відповідальність у встановленому порядку.
9. Органи ОДА зобов'язані контролювати ЛПЗ щодо забезпечення схоронності бланків.
10. Після закінчення кожного місяця в аптеках на відпущені за рецептами (ф-3) наркотичні (психотропні)
ЛЗ матеріально відповідальними особами повинні складатися реєстри рецептів (ф-3), за якими вони відпущені,
які зберігаються разом з рецептами (ф-3) за відповідний місяць до їх знищення.
11. Після закінчення терміну зберігання рецептів (ф-3) на наркотичні (психотропні) ЛЗ вони підлягають
знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, комісією, яка призначається керівником
закладу, зі складанням акта знищення рецептів (ф-3), за якими відпущені у фармацевтичних (аптечних)
закладах охорони здоров’я НЗПРП.
12. Після закінчення терміну зберігання рецептів ф-1 вони підлягають знищенню шляхом, що
унеможливлює їх подальше використання, комісією. Комісія складає відповідний акт знищення, що
затверджується керівником закладу.
13. Зберігання електронних рецептів у суб’єктів господарювання, які виписують рецепти, та в аптеках
здійснюється відповідно до вимог НПА у сфері ефект. документообігу, ефект. цифрового підпису, захисту
інформації.
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Завдання та приклади їх виконання за Протоколом № 2 (парні)
ВАРІАНТ 2.
1. Здійснити приймальний контроль пільгового чи безкоштовного рецепта, що
надійшов в аптеку від населення.
2. Протаксувати рецепт.
3. Виписати квитанцію, вибрати етикетку та попереджувальні надписи, провести
контроль при відпуску.
4. Зареєструвати господарські операції у відповідній первинній обліковій
документації
4.1. Заповнити Рецептурний журнал пільгового і безкоштовного відпуску.
4.2. Заповнити Реєстр рецептів на пільговий відпуск ЛЗ.
Кутовий штампзакладу
охорониздоров'я

ФОРМА
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного
призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що
підлягають предметно-кількісному обліку
Найменування закладу охорониздоров’яабоП. І. Б. ФОП МКЛ
Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010
Реквізити ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики або рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
Серія АВ № 578666
Медичнадокументація ф-1
РЕЦЕПТ №__1___
"21" січня 2019 р.
(дата виписки рецепта)
дорослий, дитячий (потрібнепідкреслити)
За повнувартість
Безоплатно
джерело фінасування _______________________________
З доплатою
джерело фінансування_______________________________
Прізвище, ініціали та вік хворого Петрів В.Г., 88 р., учасник ВВВ______
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого 9876
Прізвище та ініціали лікаря Вовк О.Я.

Rp.: Ac. acetylsalicylici 0,3
Coffeini-natrii benzoatis 0,2
Thiamini chloridi
0,05
M. f. pulv.
D. t. d. № 20
S. По 1 порошку 2 рази
на день всередину після їди.
Вовк
Додаткова
Печатка
медичного
інформація________________________________________________________
закладу
_
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)
Рецепт дійснийпротягом 1 місяця
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Фрагмент навчального прейскуранта цін на ЛЗ
Найменування ЛЗ / тари / тарифу

Од. вим.

Ціна, грн.-коп

Кислота ацетилсаліцилова
Кофеїн-бензоат натрію
Тіаміну хлорид
Кульок паперовий ееликий
Приготування 2-х комп. порошків дозованих № 10
Дозування кожних наступних 10 порошків
Додавання кожного наступного компонента

1,0
1,0
1,0
шт.
доз.
операція
операція

0-15
0-58
1-00
0-50
20-00
2-00
3-00

Усна відповідь:
Рецепт надійшов 21 січня 2019 р.
Даний рецепт виписаний для пацієнта 88 р., учасника Великої
Вітчизняної війни, якому Постановою КМУ № 1303 від 17.08.1998 р “Про
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску ЛЗ за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань” передбачено безоплатний відпуск ліків.
Рецепт виписаний на бланку Ф-1, який, крім обов’язкових реквізитів (кутового
штампу ЛПЗ, підпису і печатки лікаря), має ще й печатку медичного закладу
(безоплатний). Інгредієнти ЛФ фармакологічно сумісні.
ВРД, ВДД і норма відпуску для кофеїн-натрію бензоату (список Б) не
завищені: 0,2<0,5 (ВРД)
0,2×2=0,4 0,4<1,5 (ВДД)
К-та ацетилсаліцилова та тіаміну хлорид – речовини загального списку.
Термін дії рецепта – 1 місяць з дня виписки, рецепт дійсний. Термін його
зберігання в аптеці 3 роки, не враховуючи поточного (безоплатний), тобто до 31.12.2021 р.
Вартість ЛФ визначається з лівої сторони рецептурного бланку.
Пропис 3-ти компонентний.
t. l. (плата за роботу, тариф) = 20-00 (приготування 2-х комп. 10
порошків)+ 2-00 (дозування кожних наступних 10 порошків) + 3-00 (1
додатковий інгредієнт) = 25-00
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2.
Кутовий штампзакладу
охорониздоров'я

ФОРМА
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного
призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що
підлягають предметно-кількісному обліку
Найменування закладу охорониздоров’яабоП. І. Б. ФОП МП № 1
Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010
Реквізити ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики або рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
Серія АВ № 578666
Медичнадокументація ф-1
РЕЦЕПТ №__1___
"21" січня 2019 р.
(дата виписки рецепта)
дорослий, дитячий (потрібнепідкреслити)
За повнувартість
Безоплатно
джерело фінасування _______________________________
З доплатою
джерело фінансування_______________________________
Прізвище, ініціали та вік хворого Петрів В.Г., 88 р., учасник ВВВ______
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого 9876
Прізвище та ініціали лікаря Вовк О.Я.
Rp.: Ac. acetylsalicylici 0,3
0-90
Coffeini-natrii benzoatis 0,2
2-32
1-00
Thiamini chloridi
0,05
к.п.в. 0-50
M. f. pulv.
20-00
D. t. d. № 20
t.l. 3-00
S. По 1 порошку 2 рази
2-00
на день всередину після їди.
29-72
Вовк
Додаткова
Печатка
0 грн.
медичного
інформація________________________________________________________
закладу
_
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)
Рецепт дійснийпротягом 1 місяця
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3.
Квитанція на замовлені ліки

№1

№1

№1

Інші

Очні краплі

Стерильні ЛФ

Розчини для
зовнішнього
вживання

Свічки

Мазі

Пілюлі

Порошки

Краплі

Мікстури

Аптека: ІФНМУ НВА, м. Івано-Франківськ,
вул. Галицька, 124
тел. 58-46-24
ГР. : Петрів В.Г.
Буде виготовлено на 15 год.
Сума:0 грн..

Етикетка:
Емблема медицини, ІФНМУ НВА, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 124
Рецепт №1
Петрів В.Г.
Приготував: Дида А.М. Перевірив: Сало М.Р.
Дата приготування: 21.01.2019 р. Приготовлено 20 порошків
Склад 1 порошка: Кислоти ацетилсаліцилової
0,3;
Кофеїн-натрію бензоат
0,2
Тіаміну хлориду
0,05
Приймати: По 1 порошку 2 рази на день всередину за 20 хв після їди

Термін придатності: 10 діб в прохолодному та темному місці

Ціна. 0 грн.

Попереджувальні написи: Етикетка на білому фоні повинна мати сигнальний зелений колір
(ЛФ для внутрішнього вживання); друкарським способом повинні бути нанесені
попереджувальні написи: "Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці" (білий
шрифт на синьому фоні), а також запобіжний напис "Берегти від дітей".
Бланк 1

4.
РЕЦЕПТУРНИЙ ЖУРНАЛ
(пільгового і безкоштовного відпуску)
Місяць: січень, 2019 р.
№
з
ПІБ хворого
/
п
1 Петрів В.Г

Вид
захвор./
Категор
громад

Учасник
ВВВ

Вартість
Індивідуально виготовлених ліків
ЛФ

пор
ошк
и

Інгредієнти і
посуд

4-72

Тари
фи

25-00

Вода

-

ВСЬОГО за день:
1. Загальний виторг у сумі 29-72
2. Виготовлено індивідуально ліків 1
на суму 29-72
3. Відпущено готових лікарських форм –
на суму –
4. Тарифи 25-00
5. Вода очищена –
6. Дооцінка –

Сума

29-72

Дооцінка

-

-

7.

8.
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Уцінк
а

ГЛФ

-

Заплачено
хворим

0

Приміт-ка:
ЛПЗ

Міська
поліклініка
№1

Уцінка –
Заплачено хворим 0 грн.

Бланк 2
Аптека: НВА ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 124
РЕЄСТР № 1
рецептів для Івано-Франківської міської поліклініки №1
( лікувально-профілактичний заклад)

на пільговий відпуск медикаментів для учасників Великої Вітчизняної Війни
(категорія хворих)

за січень 2021 р.
(місяць)

№
п/п

№ Rp

1

3

Всього_

Прізвище хворого

Петрів В.Г

Вартість
відпущених
медикаментів, грн.

Сума,
заплачена
хворим, грн.

Сума, яка підлягає
поверненню, грн.

29-72

0

29-72

1___________рецептів на суму _29-72__

Зокрема заплачено хворим_0__
До оплати _29-72__
Завідуючий аптекою__Іренко І.І._ Бухгалтер __Верба М.В._
(підпис)

(підпис)

Реєстр отримав _нач. мед., Гавриш Т.О., 01.02.2019 р.
(посада, прізвище, ініціали, дата)

УСНА ВІДПОВІДЬ:

Оплата повної вартості чи частини вартості ЛЗ здійснюється ЛПЗ або місцевими
органами влади на підставі зведених реєстрів. Такі реєстри складаються у 2-х
примірниках: – 1 пред’являється аптекою для оплати, а 2 з рецептами зберігається в
аптеці (3 р.). Вартість ЛЗ, які відпускаються безкоштовно або на пільгових умовах,
компенсуються за рахунок асигнувань, що передбачаються відповідними бюджетами
(державними, обласними, міськими чи інші) на охорону здоров’я.
Провізор, здійснюючи прийом пільгових рецептів, перш за все, таксує їх за
повною вартістю, а далі відображає дані про них у таких облікових документах:
 рецептурному журналі;  зведеному реєстрі рецептів окремо для кожної
категорії хворих і кожного ЛПЗ у двох примірниках;  рахунок для оплати, який разом
з одним примірником зведеного реєстру передається до місцевих органів управління
або ЛПЗ (другий примірник зведеного реєстру разом з рецептами залишається в
аптеці);  реєстрі виписаних рахунків;  реєстрі роздрібних оборотів (розділ місячного
звіту), зазначається сума, сплачена готівкою.
Завдання та приклади їх виконання за Протоколом № 2 (непарні та парні)
1. Здійснити приймання ЛЗ від оптового постачальника за супровідними документами
(бланки 1-3), провести вхідний контроль готових ЛЗ промислового виробництва та
зареєструвати. 2. Провести для фармацевтичних товарів та ЛЗ розрахунок: роздрібних цін,
митної вартості, відпускних цін аптечних складів,
торгових націнок.
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Бланк 2
Постачальник: ТзОВ «БАДМ», м. Дніпропетровськ, Сільський спуск, 3а, тел. (056) 370-35-00 Іден.код 22946976 Ліцензія АВ № 326053 від
14.02.2012 Р/р 26000012825849 в ОАО Укрексімбанк МФО 322313, Дніпропетровськ
Отримувач:ІФНМУ, Аптека №1, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, буд. 124-к тел. (0342)788020 Іден.код 02010758 Ліцензія АВ № 361612 від
14.10.2013 Р/р № 230107000032 в УДК Івано-Франківської обл. МФО 836014
ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА № 1
№
з
/
п
1

10

Ціна
закуп.
без
ПДВ
105,1

Сума
закуп.
без
ПДВ
1051,0

фл

20

45,00

уп

5

7,20

Виробник

Реєстрація
препарату

Термін
придат.

Назва товару

Од.
вимір.

Кст
ь

3534
01.12.2017

Egis,
Угорщина

UA/0655/01/01 до
12.09.2020

12.2020

* Лідокаїн аер. 10 %
фл. 38 г

фл.

101108

64
04.01.2017

Галичфарм

UA/2727/02/01
до 23.05.2020

01.2020

Н05210

108
31.12.2017

Merckle,
Німеччина

UA/2381/01/01
до 01.12.2021

01.2019

Реєстрація
сертифікату

070908

2
3

Серія

СУМА ЗАКУПІВЕЛЬНА БЕЗ ПДВ
ПДВ
СУМА ЗАКУПІВЕЛЬНА З ПДВ

Уролесан 25 мл.
*Атенолол-Астрафарм
50 мг, №20

від 21.01.2019 р.

7,36

112,46

1124,60

Роздрібна
націн.
%
18

900,00

3,15

48,15

963,00

30

62,60

1252,0

36,00

0,50

7,70

38,50

15

8,85

44,25

ПДВ

Ціна
закуп. з
ПДВ

Сума
закуп. з
ПДВ

Ціна
відпуск
на

Сума
відпуск
на

132,70

1327,00

1987,00
139,09
2126,10

СУМА ЗАКУПІВЕЛЬНА З ПДВ прописом Дві тисячі сто двадцять шість грн. 10 к.

Вхідний контроль проведено, результат позитивний/негативний, дозволено/не дозволено до реалізації
Уповноважена особа___________________
____________________________________
підпис, П.І.Б.

дата проведення вхідного контролю

Відпуск дозволив:__________________________/ПІБ/
Документ склав: ___________________________/ПІБ/
Товар видав: ______________________________/ПІБ/

Отримано_____35_______місць товару.
Товар отримав:__________________________/ПІБ/
Дата отримання товару: “21” січня 2019 р.
Довіреність № 065712 від 21.01.2019
Через кого: Ганич І.В
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УСНА ВІДПОВІДЬ:
ЛЗ та ВМП надходять в аптеки від постачальників, які обов’язково повинні мати
ліцензії на право оптової реалізації. Копії ліцензій додаються до договорів і зберігаються в
аптеках. У процесі відвантажування фармацевтичних товарів постачальник формує пакет
супровідних документів: рахунок, товарно-транспортну і податкову накладні, сертифікати
якості на кожну серію ЛЗ, висновки щодо якості для імпортних ЛЗ та медичних
імунобіологічних препаратів (МІБП). На підставі цих документів в аптеці здійснюється
приймання товару за кількістю та якістю. У випадку сумнівів відносно доброякісності товару
матеріально відповідальні особи здійснюють контрольні перевірки, за якими складається акт
про встановлену розбіжність у кількості і якості при прийманні товару і товар беруть на
відповідальне зберігання. Потім згідно з договором запрошується представник постачальника
і з його участю створюється комісія для подальшого приймання товару. Якщо в результаті
приймання виявлено биття, недостача, пошкодження або брак, комісія складає акт у трьох
примірниках. Перший є підставою для пред’явлення претензії листом, другий надсилається в
організацію, якій підпорядкована аптека для одержання дозволу на списання виявлених
розбіжностей, третій залишається в аптеці. Додатково – акт відбору проб на аналіз якості.
Аптечні заклади різних форм власності повинні в повному обсязі забезпечити проведення
вхідного контролю якості ЛЗ, які надійшли від постачальника. Для цього в аптеці
призначається уповноважена особа. ЇЇ призначення здійснюється наказом по аптеці за
підписом керівника аптечного закладу. Її прізвище, контакти слід повідомити територіальній
інспекції з контролю якості ЛЗ.
Вхідний контроль якості ЛЗ в аптеках регламентовано наказом МОЗ України від
29.09.2014 р. № 677 “Про затвердження Порядоку контролю якості ЛЗ під час оптової та
роздрібної торгівлі”. Згідно цього НПА головними обов'язками уповноваженої особи (УО) є:
1) перевіряти ЛЗ, які надходять в аптеку, і супровідні документи – накладні (з обов'язковим
зазначенням найменування, дозування, ЛФ, номера серії, терміну придатності, кількості,
назви виробника), сертифікати якості серії ЛЗ,висновки про якість ввезених в Україну
ЛЗ (для ЛЗ іноземного виробництва), висновки про відповідність МІБП вимогам
державних і державних і міжнародних стандартів (для медичних імунобіологічних
препаратів); відомості про державну реєстрацію ЛЗ;
2) оформляти висновок вхідного контролю якості ЛЗ шляхом відмітки на прибутковій
накладній: «Вхідний контроль проведено, результат позитивний/негативний,
дозволено/не дозволено до реалізації, підпис, П.І.Б. уповноваженої особи, дата
проведення вхідного контролю»;
3) здійснювати ведення реєстру ЛЗ, які надійшли до суб'єкта господарювання, та ведення
обліку рішень Держлікслужби, щодо якості ЛЗ в електронному та/або паперовому вигляді з
можливістю термінового формування реєстрів руху ЛЗ на виконання запитів Держлікслужби
та її територіальних органів;
4) перевіряти наявність в аптеці ЛЗ, обіг яких заборонено в Україні; ЛЗ, незареєстрованих в
Україні та термін придатності яких минув;
5) надавати територіальній Держлікслужбі інформацію про виявлені неякісні ЛЗ; ЛЗ, стосовно
яких виникла підозра у фальсифікації; фальсифіковані та незареєстровані ЛЗ заходів щодо
вилучення їх з обігу шляхом поміщення в спеціально відведену, чітко визначену,
промарковану карантинну зону (приміщення), окремо від іншої продукції, з позначенням
«Карантин» із зазначенням причин вилучення з обігу та дати переміщення;
6) вживати заходів, що зазначені в рішеннях Держлікслужби щодо якості ЛЗ;
7) постійно здійснювати моніторинг умов зберігання ЛЗ відповідно до вимог інструкції для
медичного застосування ЛЗ;
8) надавати дозвіл на відпуск ЛЗ до структурних підрозділів аптеки.
Товари, що надійшли до аптеки та були прийняті матеріально-відповідальними особами на
зберігання, відображаються в Журналі реєстрації надходження товарів за групами в аптеці.
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Цей журнал ведеться відповідно до груп: товар, у тому числі мінеральні води, ЛЗ і хімічні
товари, перев`язувальні матеріали / предмети догляду за хворими, мило туалетне, парфумерія,
окулярна оптика тощо. Журнал ведеться у двох цінах: оптовій та роздрібній. Наприкінці
місяця дані узагальнюються.
Проставлення торгової націнки на отримані ЛЗ здійснюється з урахуванням норм ЗУ
«Про ціни і ціноутворення», Постанови КМУ № 955 від 17.10.2008 р. «Про заходи стабілізації
цін на ЛЗ і ВМП», Постанови КМУ № 333 від 25.03.2009 р. «Деякі питання державного
регулювання цін на ЛЗ і ВМП» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України) від 13
грудня 2017 р. № 1081:
1) на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних лікарських
засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, прекурсорів та медичних газів)
та обов’язкового мінімального асортименту лікарських засобів для аптечних закладів та
фельдшерсько-акушерських пунктів, визначеного Міністерством охорони здоров’я, граничні
постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптововідпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки
не вище ніж 25 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків;
2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів,
прекурсорів та медичних газів), оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптововідпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або
частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницькозбутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до
задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних
виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні
(роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з
урахуванням податків. При цьому фактичний розмір оптово-відпускної ціни на кожну
лікарську форму, дозування, споживчу упаковку лікарського засобу не повинен перевищувати
розміру внесеної до зазначеного реєстру оптово-відпускної ціни у гривні;
3) на лікарські засоби, включені до переліку міжнародних непатентованих назв
лікарських засобів, зазначеного в пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9
листопада 2016 р. № 863 “Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів”,
граничні постачальницько-збутові надбавки в розмірі 10 відсотків, що нараховуються до
оптово-відпускної ціни з урахуванням податків, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки
в розмірі 15 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків (з
01.04.2017р. в Україні почала діяти Урядова програма «Доступні ліки», за якою ЛЗ, що
включені у Реєстр лікарських засобів, вартість
яких підлягає відшкодуванню, підлягають державному регулюванню щодо
ціноутворення).
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Завдання та приклади їх виконання за Протоколом № 2 (непарні)
ЗАВДАННЯ:
1. Розрахувати основну заробітну плату / додаткову заробітну плату / сум за тимчасову
непрацездатність / вагітність / оплати відпусток / за роботу святкові дні / позаурочні роботи
аптечного працівника до видачі:
Нарахуйте заробітну плату фармацевту Станько А.С. до видачі на руки за ставкою 2600
грн. Здійсніть обчислення утримань із заробітної плати працівника та нарахування на фонд
оплати праці підприємства у цьому випадку.
2. Оформити розрахункову відомість та видатковий касовий ордер.
РОЗВ’ЯЗОК:
1) Відрахований податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18 % (Податкова соціальна
пільга становить 960,50 – застосовується до зарплати, що не перевищує 2690,00)
(2600,00 – 960,50) х 0,18 = 295,11
2) Відрахований податок на армію – 1,5 %
2600,0 х 0,015 = 39,00
3) Вилачена заробітна плата
(2600,00 – 295,11 – 39,00) = 2265,89
4) Нарахування на фонд оплати праці у вигляді Єдиного соціального внеску (22 %)
2600,00 0,22 = 572,00
Бланк 1

Відомість нарахування заробітної плати за СІЧЕНЬ 2019 р.

П.І.Б.

Cтанько
А.С.
Всього

Посада

Відпрацьовано
днів

Ставка

Фарма
цевт

19

2600,0

Нараховано за
Подат
Утримано
видами
-кова
виплат:
соціал
ВійськоВсього
Заробітьна
вий
ПДФО
утримана плата пільга
податок
но
(основна)

Сума до
сплати
на руки

2600,00

960,5

39,00

295,11

334,11

2265,89

2600,00

960,5

39,00

295,11

334,11

2265,89

Нарахування ЄСВ на фонд оплати праці 572,00 грн.
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Аптека №1 ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет”
підприємство, організація
Ідентифікаційний
код ЄДРПОУ

02010758

Код за УКУД

347058

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № ____________
Номер
документа

Дата
складання

Кореспондуючий
рахунок

Код аналітичного
обліку

Сума

Код цільового призначення

Видати____________________________________________________________________________________________
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Завдання та приклади їх виконання за Протоколом № 2 (парні)
ЗАВДАННЯ:
1. Розраховувати основні економічні показники діяльності аптеки: торгові
накладення / витрати / прибуток / рентабельність, використовуючи облікові дані.
Провести економічний аналіз основних показників роботи аптеки „А” і аптеки „В”
за минулий рік, використовуючи дані таблиці. Визначити показники прибутку,
рентабельності і продуктивності праці обох аптек. Зробіть висновок про
ефективність їх роботи. Яке із підприємств Ви оцінюєте як більш стабільне?
№
з/п
1
2
3
4
5

Показники

„А”

„В”

Товарообіг роздрібний
Товарообіг оптовий
Рівень торгових накладень в реалізованому товарі
Сума витрат обігу

Одиниці
виміру
тис. грн.
тис. грн
%
тис. грн.

1450
750
24
425

1140
560
26
360

Середньостатистична кількість працівників аптеки

чол.

17

13

2. Аналізувати отримані показники та запланувати їх на наступний звітній період.
РОЗВ’ЯЗОК:
Показники
Товарообіг
загальний
Сума
торгових
відповіді:
накладень
Прибуток
операційний
Рентабельність
Продуктивність
праці

Аптека “А”

Аптека “В”

1 450 000 + 750 000 = 2 200 000
2 200 000 × 0,24= 528 000 грн.
528 000 грн. – 425 000 грн. = 103 000
грн.
103 000 / 2 200 000 ×100 %= 4,68%

2 200 000 / 17 = 129 412 грн./чол.

1 140 000 + 560 000 = 1 700 000
грн.
1 700 000 ×0,26 = 442 000 грн.
442 000 грн. – 360 000 грн. =
82 000 грн.
82 000 / 1 700 000 × 100 % =
4,82%
1 700 000 / 13 = 130 769 грн./чол.

2. Аптека “В” в минулому році працювала більш ефективно, оскільки показник
рентабельності її діяльності склав на 0,14 % більше, ніж в аптеці “А”. Також в аптеці
“В” на 1 357 грн. була вища продуктивність праці на одного працюючого.
Аптеці “А” в наступному році доцільно дещо збільшити націнку, а головне:
збільшувати товарооберненість ЛЗ – тобто продуктивність праці.
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MANAGEMENT AND ECONOMICS IN PHARMACY
Introduction
Features of practically oriented state exam are to assess the quality of solving typical
problems of a specialist in conditions close to professional by the graduate.
For the state exam on the discipline “Management and economics in pharmacy” tasks
cover a wide range of the activity of future pharmacist and include several sections. Among
them: organization of pharmaceutical aid for the population and health care institutions,
accounting and reporting of pharmaceutical establishments, economics of pharmaceutical
companies, pharmaceutical management and marketing, commodity analysis for ensuring the
quality of medical and pharmaceutical products. This exam includes determination of
knowledge and skills of graduates of Pharmaceutical department of the following subjects:
1. Organization and economics of pharmacy.
2. Management and marketing in pharmacy.
3. Medical and pharmaceutical commodity.
4. Pharmaceutical jurisprudence.
5. Specializations “Organization and regulation of pharmaceutical enterprises’ activity”
and “Entrepreneurship in pharmacy”.
Organization and economics of pharmacy is one of the most important pharmaceutical
subjects, which studies organizational, managerial and economic activities of drugs,
economic relations between them and the environment. The aim of the studying OEPh is to
obtain knowledge and practical skills in planning, organization, analysis, monitoring,
accounting and other activities of the medicines circulation subjects for ensuring quality
pharmaceutical aid.
Management and marketing in pharmacy is a discipline, which aims to provide in future
professionals knowledge and skills of entrepreneurship activity in market conditions, as well
as performing management of pharmaceutical enterprises with different forms of ownership
and management.
Medical and pharmaceutical commodity is a discipline that forms the knowledge
requirements for product quality and skills of commodity analysis, acceptance, storage,
transportation and dispensing of products; improvement of quality control methods of
medical and pharmaceutical products.
Pharmaceutical jurisprudence studies the legal and regulatory acts of Ukraine, which
regulate pharmaceutical activities, management and tax accounting and skills to work them
up.
Specialization “Organization and regulation of pharmaceutical enterprises’ activity” is a
discipline that promotes deep study of managerial, organizational and economic issues at the
post of pharmacist-organizer (administrator, director), deputy manager, head of the
department and other posts provided for the replacement of specialists with higher
pharmaceutical education.
Specialization “Entrepreneurship in pharmacy” consists of three sections: “Fundamentals
of entrepreneurship activity in pharmacy”, “Marketing researches of medicines”, "Foreign
economic activity of pharmaceutical enterprises”. Entrepreneurship in the pharmaceutical
field, because of the specific and social importance of drugs as a commodity, occupies a
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special position among all types of entrepreneurship activities. Therefore, future
professionals, who plan a career as an entrepreneur in the field of pharmacy, should obtain
deeper theoretical knowledge and practical skills, a complex of which provides the specialty
“Entrepreneurship in pharmacy”.
The importance of these disciplines is the high dynamics: their content always changes under
the influence of external (political, economic, social) environment and requires inclusion of
new knowledge (pharmaeconomics, pharmacoeconomics, pharmaceutical logistics,
merchandising, “public relations”, etc.).
In recent years significantly has been increased the importance of these disciplines in
practical activity of pharmacist. With the transition of our country into a market economics it
has been changed the legal forms of pharmaceutical enterprises, new types of activities
acquired businesses, greatly expanded range of medical and pharmaceutical products,
changed the principles of pricing on medicines. With the change of ownership, it has changed
relation to the activity analysis and planning, increased the value of pharmaceutical
management and marketing; in practice more often has applied the newest informatics
technologies. In the country, there are institutions, which exercise supervisory function for
enterprises that carry out pharmaceutical activities, and it is available the normative legal
framework that regulates them. It is implemented a registration and certification of medicines
and other products of pharmaceutical assortment. These changings require substantial
transformation of training specialists with higher pharmaceutical education.
Therefore, there have been qualitative and quantitative changes in the undergraduate years’
curriculum directed to ensure quality training of future pharmaceutical professionals. State
exam on the discipline “Management and economics in pharmacy” is intended to control the
quality of readiness of graduates for future activity.
These materials are developed for the students of V course as a guide for its successful
delivery. They include lists of the theoretical questions, practical tasks, the main objectives,
the ability to execute them will be evaluated on assessment protocols, samples of tasks and
examples of their solutions for each task activity, which should have a pharmacist.
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1. LIST
OF THE THEORETICAL QUESTIONS ON THE DISCIPLINE
“MANAGEMENT AND ECONOMICS IN PHARMACY”, THE KNOWLEDGE OF
WHICH WOULD BE ASSESSED DURING THE STATE EXAMINATION
1. The organization of pharmaceutical providing to the population in Ukraine in
modern conditions.
2. Institutions of the state management in the field of pharmacy. The aim of their
creation, objectives and main functions. International standards for regulation of the
pharmaceutical activity.
3. The order of opening and activity of pharmacies, pharmaceutical outlets
(drugstores). Permit documents for pharmacies opening.
4. Notion about wholesale dispensing of medicines and good distribution practice
(GDP). The organizational structure of business entities, which engaged the wholesale
dispensing of drugs.
5. Tasks and functions of pharmaceutical warehouses (bases). Organizational
requirements for activities of pharmaceutical warehouses (bases). The functions of their main
departments.
6. Tasks, functions groups of pharmacies. The basic principles of good
pharmaceutical practice (GPP).
7. Organizational requirements for pharmacies activities. Pharmacy departments, their
characteristics and objectives. The organization of material responsibility in pharmacies, its
types and order processing.
8. Characteristics of the pharmacy premises and equipment, depending on the nature
of their activities. The requirements of the sanitary regime for cleaning and personal care
workers of pharmacy.
9. The order of the incoming control of drugs. The basic principles of drugs storage.
10. The essence of self-treatment. Criteria for including drugs to OTC-medicines. The
content of pharmaceutical care and the order of action during the implementation of
pharmaceutical care.
11. Organization of the prescription and manufacturing department activity, its
functions, staff and premises.
12. General rules of prescribing the prescriptions. The forms of prescription blanks,
their classification and characteristics. Validity and storage terms of prescription blanks at the
pharmacy.
13. Categories of outpatients, which receive medicines free of charge and with partial
payment, design features of prescribing prescriptions. Accounting of free and preferential
prescriptions and order of reimbursement of their cost for pharmacy.
14. Rules of prescriptions design and dispensing of narcotic and psychotropic drugs,
precursors of the list № 1, toxic and potent medicines, validity and storage of prescriptions in
pharmacy.
15. Features of obtaining narcotic (psychotropic) drugs from pharmaceutical
warehouses. Features of their dispensing for outpatients from Ukrainian pharmacies. The
organization of subject-quantitative accounting in pharmaceutical establishments, its
registration.
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16. Taxation of various dosage forms. The procedure for collecting tariffs for
manufacturing extemporaneous medicines. Characteristics of the methods for registration
prescriptions, which were taxated.
17. Organization of quality control of drugs in pharmacy. Warning measures during
dispensing and manufacturing of medicines. Duties of pharmacist-analyst, pharmacist that
carries out quality control, authorized person.
18. Description of intra-pharmacy control forms. Its accounting.
19. Qualitative chemical control. Drugs that are subjected to it. Drugs that are subjected
to full chemical control in the pharmacy.
20. Requirements of sanitary regime for the manufacturing of drugs in aseptic
conditions. Organization of drugs for injection control.
21. Rules of dosage form design for dispensing them from pharmacy, control while
dispensing. Storage terms of dosage form manufactured at the pharmacy.
22. Organization of the stock-in-trade department in the pharmacy. Organization of
laboratory and packing works, their values and accounting. The duties of pharmacist, which
manufactures intra-pharmacy provision.
23. Organization of pharmaceutical aid to outpatients. The order of prescribing
medicines and medical devices to the health care establishments.
24. Organization of supplying drugs and other products of pharmaceutical assortment
to the pharmaceutical establishments. Quality control of medicines, which enter the
pharmaceutical warehouses.
25. The value of accounting, its tasks, requirements, methods and principles.
26. Method of accounting material assets and economic operations in pharmaceutical
establishments, accounting measurements.
27. Accounting as an informational system for making managerial decisions in the
pharmacy network, users of accounting information.
28. Economic means of pharmaceutical institutions, their classification for the
composition and sources of formation. Statutory fund of pharmacies.
29. Accounts: their structure, classification, correspondence of accounts. Chart of
accounts, its value. The structure of the balance sheet and its components.
30. Sources of material assets entering to pharmacies, delivery organization, and
necessity of increasing supply in the market conditions.
31. Accounting of receipt of goods and other material values in pharmacies: in the total
amount, by groups, subject-quantitative, in validity terms.
32. Types of containers, recording of its movement. Accounting for the movement
auxiliary material and low-cost fast-amortized goods. Displaying such economic operations
in the accounts.
33. The main means of pharmaceutical establishments, characteristics, documentation
of movement and their weary. The concept of amortization, purpose of use.
34. The current assets of pharmacies, their structure, classification, sources of funding.
35. Commodity stocks of pharmacy, characteristics, factors that affect on their size.
Methods of analysis and planning the goods receipt entering.
36. Financing of circulating assets, the basic principles of bank lending. Types of loans
and their purpose.
37. Operations of increasing and decreasing the amount of material assets, their display
in accounts.
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38. Trade turnover of pharmaceutical enterprises, its importance as an economic
indicator, types of turnover, and its characteristics. The structure of retail and wholesale
turnover in pharmacy, their accounting for a certain types, methods of calculation for the
planned period.
39. Prescriptions of pharmaceutical establishments, types, its structure and accounting.
Registration of outpatient and inpatient prescriptions at the pharmacy.
40. Accounting of commodity dispensing in the accounts. Accounting of other types of
commodity costs, documentation, display in the accounts.
41. The main resolutions for conducting cash transactions. Accounting of cash flows at
the pharmacy: profitable and expenditure operations, their display in the accounts, norm of
funds. The order of putting money into the bank.
42. Types of non-cash payments that perform by pharmaceutical establishments. These
accounting of the current accounts.
43. The forms of labor payments of pharmacy personnel in the market conditions.
Accounting of work and salaries. Accounting of working time. Types vacations and
organization of vacations accounting.
44. Withholdings from the salary. Charge for salaries. Calculating the number of staff
in pharmacy.
45. Stocktaking, its objectives and forms, the order of conducting and design.
46. Content, importance and reporting forms of pharmacies. Sections of the report on
financial and economic activity.
47. The concept of value and price on medicines, types of prices, their purpose.
Classification of pharmacy’s commodity assortment according to the formation of retail
prices.
48. Pricing for drugs as an international problem. The order of state regulation on
prices for medicines in Ukraine. Method of calculation the trade markup for officinal
medicines according to the new legislation.
49. Features of pricing for individual manufacturing drugs. The essence and
significance of Taxa laborum in pharmacy.
50. Costs of pharmaceutical establishments: definition, classification. Costs, which are
included into self-cost of dispensed production. Methods of costs calculation.
51. Income and profitability of pharmaceutical establishments. Calculation of income
and profitability. Factors that determine growth of income and profitability.
52. Revenue from the dispensing; net income; gross (net), operating, undivided profit.
53. The system of taxation: concept, purpose, types of taxes, their essence. Taxes,
which are operating in Ukraine. Peculiarities of pharmaceutical companies’ taxation.
54. The approaches to management. The process of management. The levels of
management. The system of management methods.
55. The concept of organization in the management theory. Internal variables of
organization. The essence, types and control stages of the organization’s activity. The
strategic planning process components.
56. Activities of manager. Functions and organization of the head of pharmacy,
warehouse (base) working process. Social and psychological aspects of the team
management.
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57. The concept of entrepreneurship. The principles, organizational forms, state
registration of entrepreneurial business. State regulation and support of entrepreneurship in
pharmacy.
58. Types of entrepreneurial business. The concept of entrepreneurial risk. Types of
losses. Ways to reduce risk. Liquidation of entrepreneurial business.
59. The concept of management decisions. Classification of management decisions.
Methods and approaches of making management decisions.
60. Concept and types of organizational communication. The elements and stages of
the communication process. Barriers of communication process and ways to let down the
bars.
61. Clerical work as a function of management. The concept of document, its
importance and classification. Documents circulation of pharmaceutical companies, its types
and stages.
62. Planning, formation and development of workforce. The structure of
pharmaceutical education in Ukraine. Employment of the population, employee turnover,
accounting of personnel.
63. The concept of conflict and purposes of its appearance. The types of conflicts.
Methods of conflict management. Formal and informal groups, the reasons for joining them,
management process of them.
64. Principles of pharmaceutical ethics and deontology. Increasing of specialists’
ethical behavior.
65. Collective and labour agreements. Features of making and dissolution the contract.
Basic labor rights and duties of workers. Paperwork for acceptance / deliverance.
66. Working time, norms of its duration. Time for rest, breaks, holidays and days off.
Annual vacations and the order of their granting. Salary. Guarantees and compensation for
employees.
67. The labor discipline. Encouragement for success in work and reprimands for
violation of labor discipline, the order their using. Labor protection and mandatory
instructions for labor safety.
68. The value of marketing in modern conditions: its definition, main components,
principles and functions. Subjects, tasks and types of pharmaceutical marketing.
69. The status of the pharmaceutical market in Ukraine. Marketing research of drugs.
Legislature of marketing activities in the field of pharmacy.
70. The aim, objects and methods of marketing researches. Management of
pharmaceutical marketing.
71. Marketing segmentation. Its main criteria. Target market. “Marketing window” and
“market niche”. Correlation of demand and supply. The market equilibrium.
72. Determining the need in drugs, investigation of their demand and supply. The
concept of competitiveness of goods. The competitiveness of the pharmaceutical product.
73. Positioning of goods (for example, drugs). Nomenclature of the pharmaceutical
product. Assortment policy of enterprises. Prediction of drugs assortment.
74. The general concept of commercial policy. Trademarks and packaging. The stages
of product life cycle, marketing activity on each of them.
75. Marketing strategy and tactics of the company (Porter strategic model, Boston
Consulting Group Matrix).
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76. Innovation activities of pharmaceutical companies (the concept “new product”, the
main motives for innovative contributions). Stages of new drugs development.
77. The main provisions of state regulation and managing the process of development
and production of drugs. Analysis of factors that affect pricing.
78. Prices in market conditions. The price policy of enterprises depending on the type
of market. The law of demand and supply. Analysis of price elasticity of demand for goods.
Adaptation of price (discounts).
79. The essence of the movement of goods (sales). The marketing sales policy of
pharmaceutical companies, including foreign economic activity. Methods and systems of
sales. Fundamentals of marketing logistics.
80. The system of sales and its incentives for pharmaceutical products. Tasks,
functions, structure, regulation of pharmaceutical warehouses activity. Product promotion
strategy, the role of intermediators.
81. Advertising and its role in communicative policy. Types, classification and
components of advertising process. The regulation of advertising on drugs. Planning of
advertising budget and assessment of its effectiveness.
82. The essence, concept and content of “public relations”. Its main functions and
principles. Noncommercial forms of spreading the positive information about the company.
Participation in exhibitions, fairs, corporate identity. Principles of representatives.
83. The system of marketing information and its structure. The role of pharmaceutical
information.
84. International Marketing and its environment. Marketing activities of foreign
pharmaceutical firms. International rules for the interpretation of commercial terms
“Incoterms”. Strategies to enter the international market.
85. The concept of commodity. The purpose and objectives of commodity in the
system of pharmaceutical education. Categories of normative-technical standards for medical
and pharmaceutical products.
86. Classification and coding of commodity. The concept of classification of
commodity and its categories, the goal and purpose of the classification.
87. Fundamentals of Materials knowledge. Metallic materials, the basic requirements
to those, which are used for the manufacture of medical devices. Nonmetallic materials: the
concept of rubber, its classification and obtaining rubber product.
88. Means and methods of sterilization used in medicine. Presterilization processing of
medical devices.
89. The concept of merchandising operations and their classification. Acceptance of
goods (domestic and foreign) in the pharmaceutical composition, storage and supply.
Writing-off the goods in pharmacy network. Quality control of officinal medicines and plant
raw material coming to the pharmaceutical warehouses.
90. The order of making the contract with supplier for the supply of products and
content. The main documents that issued during the movement of goods from supplier to
consumer.
91. The basic concept of container and packaging. Their classification by functional
purpose. Labeling of consumer packaging of officinal medicines.
92. Officinal medicines: classification, packaging and quality control. Expiry date.
Storage requirements of officinal medicines depending on their physical and chemical
properties.
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93. Goods of limited pharmaceutical assortment range. Chemical reagents (assortment,
classification, packaging, labeling, transportation and storage). Disinfections, pesticides and
deratization products. Medical leeches: features of their carrying and storage.
94. Organization of storage of pharmaceutical products in pharmacies and hospitals.
Requirements for premises and storage organization of pharmaceutical products.
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2. THE LIST OF TYPICAL TASKS AND SKILLS ON DISCIPLINE
“MANAGEMENT AND ECONOMICS IN PHARMACY”, WHICH SHOULD
MASTER THE GRADUATE OF PHARMACEUTICAL DEPARTMENT IFNMU
The graduate, according to legal documents, that govern all types of activities, should
implement:
1. Analysis of prescriptions, which were prescribed by doctors:
• define and eliminate the incompatibility of drugs and medicinal plant material in
prescription;
• check and if it is necessary correct the single, daily and course dose of toxic, narcotic,
potent substances and norms of dispensing narcotic and similar to them substances,
taking into account individual human characteristics (age, weight, etc.).
2. Receiving prescriptions from the population, the implementation of dispensing
medicines, which are manufactured and finished dosage forms:
• check and analyze the prescription for the correctness of prescribing and compliance
with prescription form;
• calculate the number of medications and excipients in prescription, total volume or
weight of the drug;
• taxate prescription using price lists and tariffs, according to given characteristics of
the dosage form, determine the final cost of medicines;
• register prescription in the appropriate logs defined by normative documents;
• implement control during dispensing the drug in compliance with structure and
technological procedure to correct execution to dispensing;
• conduct the removal and disposal of incorrectly manufactured medical forms.
3. Keeping primary accounting of inventory items:
• draw up documents to pay for drugs that are dispensed for outpatients for free or on
preferential terms;
• carry out the accounting of wholesale and retail sales of pharmaceutical products in
primary accounting documents;
• group and take into account material assets for the account groups;
• carry out cost accounting of toxic, narcotic and similar to them substances in
appropriate logs;
• carry out the accounting of goods movement, fixed assets, low-value inventory and
other assets;
• register the movement of drugs that are subordinated to subject-quantitative account;
• draw up documents and take into the account dispensing of goods issue to pharmacy
departments and retail network;
• carry out the accounting of the cost of inventory items in the appropriate
documentation;
• conduct the account of laboratory and packing work according to the instructions in
the appropriate logs determining of normative documentation.
4. Planning orders of medicines and medical devices:
• plan the assortment of medicines and medical devices on the basis established list of
vital drugs, information about the speed of dispensing of drugs, prices, availability in
pharmacy and more.
5. Acceptance of drugs and medical devices:
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• conduct the acceptance of drugs and medical devices in quantity and quality,
constitute acts of distinction during these operations.
6. Conducting commodity expertise of drugs:
• determine the product groups from the assortment of available medicines and other
pharmaceutical products for their functional signs, markings etc;
• determine the stable of medical devices during the storage of determined life terms.
7. Providing storage conditions of medicines:
• ensure appropriate storage conditions of toxic, narcotic and similar to them drugs, as
well as dosage forms with them;
• provide conditions for prevention of undesirable consequences, including the possible
effect of storage conditions on the quality of pharmaceutical assortment products,
medicinal plants and medical devices;
• control the storage conditions of raw and other materials for enterprises of
pharmaceutical profile.
8. Performing calculations associated with the activities of pharmacies:
• perform calculations of income tax, payments to the budget and extrabudgetary funds;
• conduct calculations for pharmaceutical products and medicines:
✓ retail price,
✓ customs value,
✓ wholesale prices of pharmaceutical warehouse,
✓ trade markups;
• determine tariffs for manufacturing and packaging of medicines, display them in
accounting documents;
• considering a log entry of laboratory and packing works, calculate and arrange
revaluation (markdown);
• calculate basic and additional salary, amounts for temporary disability, pregnancy,
vacation payment, for work on public holidays, extracurricular work.
9. Organization and control of cash operations and non-cash payments to suppliers
and purchasers of pharmaceutical products:
• organize and control conducting of cash transactions, the work of electronic controlcash registers, accounting transactions in the log of cash registers;
• organize conducting of non-cash transactions to monitor their implementation in
current information and bank documents.
10.Conducting the accounting of activity results:
• develop a product sheet and sheet about financial and economic activities of the
pharmacy and its structural subdivision;
• according to the credentials, calculate and analyze for the pharmacy and its structural
subdivision:
✓ trade markups,
✓ costs,
✓ income,
✓ profitability,
✓ dispensed trade markups,
✓ ratios of inventories in days and in the amount,
✓ standards of other assets;
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• conduct an inventory of pharmaceutical products and other inventory items, arrange
documents in their account, calculate attrition;
• display on accounts the movement of inventory items in pharmacy, operations of
funds accounting;
• fill in accounting registers and analyze the economic resources of pharmacies and
sources of their creation on the balance sheet.
11.Planning activity of pharmacies and its subdivisions:
• According to the credentials for previous periods of work for pharmacies and its
structural subdivision to plan the:
✓ trade turnover,
✓ trade markups,
✓ costs,
✓ other economic indicators
• compose an order-requirement for pharmaceutical warehouse and other suppliers for
receiving medicines and products of pharmaceutical assortment, including regulations of
Ministry of Healthcare of Ukraine;
• carry out a complex information providing of preparation and making the contracts of
sale, contracts based on timely renovation respective sections of database management
and information marketing system, using automated information retrieval systems and
equipment;
• compose commercial agreements, cooperation agreements with business partners and
carry out regular work with clients in accordance with the concluded agreements,
monitor contractual obligations suppliers of products, raw materials, using legal
documents and certain provisions of the Ministry of Healthcare of Ukraine.
12.Establishment and organization of pharmaceutical institution:
• substantiate and determine the optimal form of management, prepare founding
documents;
• determine and form the organizational structure of the pharmaceutical establishment,
create regulations about structural subdivisions, define their tasks and the required
positions.
13.Organization of pharmacy and structural divisions of pharmaceutical industry
enterprise activity :
• Make up passports of pharmacy, drugstore, and organizational documents necessary
for their activities;
• to organize workplace of a pharmacist-technologist of receiving and dispensing
prescription medicines, the pharmacist and the pharmacist analyst of internal
manufacturing of pharmaceutical preparations;
• using marketing, statistics, departmental information, participate in the development
of certain sections of the business plan;
• set the required amounts of orders for medicines;
• take measures to reduce business risk using insurance, diversification, reliable
information and to make up relevant documents.
14.Organization of pharmaceutical institution ( company) office work:
• make up orders, instructions, regulations, rules, business letters and other documents
concerning the activities of pharmaceutical enterprises and pharmacies;
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• organize effective document flow
of pharmaceutical institutions, control,
systematization and storage of documents;
• organize the conclusion of agreements on material responsibility of pharmaceutical
workers.
15.Organizational and methodological guidance of pharmaceutical institution and
enterprise production activities:
• prove the plan organizational and technical production activities aimed at
coordinating the program of activities, solving the financial and social issues,
establishing areas of profit use;
• plan, organize and carry out operational and final production meetings of enterprise
(company) staff with the adoption of appropriate management decisions;
• solve industrial, financial, marketing and other tasks to improve the performance of
the company.
16.Staff( organization) management:
• carry out adequate staff taking into account their training, business and personal
qualities that define functional and professional duties;
• hire and fire the workers, monitor keeping and making records in labor books;
• conclude and break the employment contract, to take part in the preparation of the
collective agreement, to draw up appropriate organizational and regulatory documents;
• calculate the number of employees in the pharmacy, make up staff time table, to
analyze the productivity and efficiency of pharmaceutical personnel in the pharmacy;
• identify reserves of work efficiency of pharmacy employees based on effectiveness
criteria, analysis of staff time and building models of its rational use using performance
indicators.
17.Carrying out of informational work:
• make up informational message for doctors and junior specialists of pharmacy about
new drugs and new indications for the use of known drugs, the data of automated
information systems;
• provide physicians and pharmacists with systematic and operational
pharmacoeconomic information on medicines and medical products, about the prospects
of medical supply, the presence or absence of drugs and their analogues in pharmacies;
• inform doctors about errors in drug prescriptions in recipes (wrong design, availability
and other incompatibilities) and make recommendations to eliminate them;
• prepare and organize advertising materials according to financial and economic
indicators for permanent exhibitions and medicines for the presentations, conferences,
make them up and evaluate their effectiveness;
• make up measures on the introduction of new medicines in pharmacies and analyze
their results via feedback cards, according to State regulation and managing the
development and production of drugs, international and domestic pharmaceutical
legislation.
18.Professional communication with doctors, patients and colleagues:
• provide a healthy social and psychological climate in the team;
• form relationships with patients and physicians to implement the WHO ethical criteria
and principles of good pharmacy practice in the promotion of pharmaceutical products
on the market, minimizing the abuse and the wrong use of drugs;
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• prepare materials using departmental and production information for the production
meetings, organize them and make out their results in a protocol.
19.Marketing of drugs:
• carry out market segmentation by demographic, psychographic and other.
characteristics, by profile medical and health care providing;
• analyze the presence of drugs in a particular market segment according to product
line, price characteristics, the manufacturers, to determine their competitiveness, make
up the final analytical tables;
• determine range of the most needed medicines and medical supplies to certain groups
based on the analysis of data on regional morbidity;
• using data of product range of medical products and range of pharmaceutical
products, information systems and technical means, to analyze price lists and other
sources of marketing information firms and producers of drugs to determine the
assortment and price characteristics of products offered ;
• based on methods of questionnaires, surveys, interviews with consumers design their
consolidated results for the acceptance of management decisions, conduct marketing
studies of individual drugs and their pharmacological groups;
• according to the advantage of consumers and the market position of competitors on
the basis of expert evaluations, make up positioning of medicines;
• study and analyze the needs and motivations of consumers of medicinal products and
medical devices using questionnaires and interviews to determine the list of proposals
for pharmaceutical enterprise regarding product policy.
20.Determining the need for medicines:
• make forecasts of drugs of different pharmacological groups purchase according to
tendencies of their life cycle stage, remains in the form of a list of drugs;
• on the basis of knowledge of appropriate statistical methods, departmental
information to identify and count: the need for medicines of different pharmacological
groups and product position in the pharmaceutical market;
• identify and apply effective channels of pharmaceutical product movement,
depending on the economic situation in the market of producers, intermediary firms,
suppliers;
• watch the product movement way, identify the problematic drug and take measures to
stimulate its sales, using a database of marketing information;
• analyze the causes of declining of drug and medical device sales based on the data on
the availability in the pharmaceutical market of competitive products, morbidity, level of
treatment and preventive care, seasonality, etc. and make out the report.
21.Determining quantitative characteristics of the pharmaceutical market:
• determine preferred structure of competitors, to analyze their range of products,
pricing, sales policy for determining the competitiveness of institution or pharmaceutical
company;
• analyze the pricing policy of pharmaceutical market by ATC groups assortment
positions, and summarize in the form of an analytical report;
• determine and analyze the comparative characteristics of sales group and individual
items of medicines and execute analytical reports based on realization data;
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• calculate size of the market of medicines according to economic indicators
(production, inventory, rates of exports and imports) to its competitive segment;
• conduct a preliminary examination of sales contracts, contracts with terms of delivery
positions (amount of product, price, terms of payment: advance payment, deferred
payment, discounts, etc.) making up the examination finding conclusions.
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3. PROCEDURE OF CONDUCTING THE STATE EXAMINATION OF
GRADUATING STUDENTS ON THE DISCIPLINE “MANAGEMENT AND
ECONOMICS IN PHARMACY”
For graduates of the pharmaceutical department state examination on the discipline
“Management and economics in pharmacy” is carried out into two stages:
Stage I – licensing exam “KROK-2” “Pharmacy”;
Stage II – complex practically oriented exam “Management and economics in pharmacy”
State examination “MANAGEMENT AND ECONOMICS IN PHARMACY” is
conducted in a form of complex practically oriented. The difference between traditional
conducting of the state examination and complex practically oriented examination is that the
student by the way choice determines not the list of proposed theoretical questions and
practical skills, but performs them under the control of the commission of certain tasks. The
list of tasks that evaluates based on Branch standards of higher education – Educationalqualification characteristics and Educational-professional program of training the
specialist of the direction “Pharmacy”, which set out the general requirements for the
properties and qualities of a graduate student of the higher educational institution.
After studying the cycle of disciplines of organizational and economic direction, graduate of
the pharmaceutical higher educational institution should be able to perform four basic
production functions (certain types of activity) which achieved by the implementation of 21
typical tasks. Each task corresponds the skills system to solve this typical task of activity.
During the graduate’s demonstration of practical skill, examiners may ask the theoretical
question to test theoretical knowledge.
During the conduction of complex practically oriented state examination “Management and
economics in pharmacy” with the purpose to assess personal and professional qualities of the
graduate’s ability to solve the listed tasks of activity, the Chair of Organization and
Economics of Pharmacy and Drug Technology develop special challenges that are grouped
into 2 blocks. According to them, it is developed two protocols and evaluation of the state
examination.
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4. EVALUATION CRITERIA OF TASKS AND SKILLS OF THEIR
IMPLEMENTATION DURING CONDUCTING THE STATE EXAMINATION ON
THE DISCIPLINE “MANAGEMENT AND ECONOMICS IN PHARMACY”
The result of complex practically oriented state examination “Management and economics in
pharmacy” for students of full-time study is determined by the requirements of creditmodular system educational process. Separately evaluated two protocols:
the first Protocol contains 4 typical tasks, each of which is estimated by scores “1”, “0.5”,
“0” (completed, completed not fully, not completed) – CA1,
the second protocol contains 11 situational tasks, basic abilities and skills that are evaluated
in points “1” and “0” (completed, not completed) – Ca2.
Points for the first (second) part of the examination defined as the average amount of all
points, which are fixed in the individually protocol and evaluation of the relevant part of the
exam. The average arithmetic points for the first and second CA1 Ca2 part of the examination
are between 0 and 1, and are rounded into two decimal places. Evaluation of graduate exam
200-point scale is calculated using the formula:
(СА1 + СА2) / 2 * 200

Converting the amount of points, scored by the student separately by the protocols № 1 and
№ 2 in the assessment on the state exam 200-point scale and traditional – 4-point scale
conducted in accordance with table 1 and 2.
Table 1
Criteria for evaluation of the traditional 4-point scale
Points of 200 point scale

Points of a 4-point scale

From 180 to 200 points

5 “excellent”

From 140 to 179 points

4 “good”

From 101 to 139 points

3 “satisfied”

100 points and less than

2 “unsatisfied”

After conducting the examination for all students, deanery conducts the ranking to determine
points by scale ECTS in accordance with existing regulations (table 3). Students who
received the exam 100 points and less than (point “2”), are not included to the list of students
who ranked. The results of the ranking entered in the relevant data and protocols.
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Table 2

Nomogram assessment on the State Examination of graduates by the 200-point scale and
traditional 4-point scale
Protocol №2

total
mark

total
mark
the
average
mark

11

1

10

0,91

9

0,82

8

0,73

7

0,64

6

0,55

5

0,45

4

0,36

3

0,27

2

0,18

1

0,09

0

0

Protocol № 1
2
1,5

4

3,5

3

2,5

1

0,88

0,75

0,63

0,5

1,00
200
5
0,96
192
5
0,91
182
5
0,87
174
4
0,82
164
4
0,78
156
4
0,73
146
4
0,68
136
3
0,64
128
3
0,59
118
3
0,55
110
3
0,50
100
2

0,94
188
5
0,895
179
4
0,85
170
4
0,805
161
4
0,76
152
4
0,715
143
4
0,665
133
3
0,62
124
3
0,575
115
3
0,53
106
3
0,485
97
2
0,44
88
2

0,88)
176
4
0,83
166
4
0,79
158
4
0,74
148
4
0,70
140
4
0,65
130
3
0,60
120
3
0,56
112
3
0,51
102
3
0,47
94
2
0,42
84
2
0,38
76
2

0,815
163
4
0,77
154
4
0,725
145
4
0,68
136
3
0,635
127
3
0,59
118
3
0,54
108
3
0,495
99
2
0,45
90
2
0,405
81
2
0,36
72
2
0,315
63
2

0,75
150
4
0,71
142
4
0,66
132
3
0,62
124
3
0,57
114
3
0,53
106
3
0,48
96
2
0,43
86
2
0,39
78
2
0,34
68
2
0,30
60
2
0,25
50
2

1

0,5

0

0,38

0,25

0,13

0

0,69
138
3
0,645
129
3
0,60
120
3
0,555
111
3
0,51
102
3
0,465
93
2
0,415
83
2
0,37
74
2
0,325
65
2
0,28
56
2
0,235
47
2
0,19
38
2

0,63
126
3
0,58)
116
3
0,54
108
3
0,49
98
2
0,45
90
2
0,40
80
2
0,35
75
2
0,31
62
2
0,26
52
2
0,22
44
2
0,17
34
2
0,13
26
2

0,565
113
3
0,52
104
3
0,475
95
2
0,43
86
2
0,385
77
2
0,34
68
2
0,29
58
2
0,245
49
2
0,20
40
2
0,155
31
2
0,11
22
2
0,065
13
2

Criteria for assessment of ECTS
Statistical index
Assessment ECTS
The best 10 % of students

«A»

Next 25% of students

«B»

Next 30% of students

«C»

Next 25% of students

«D»

The last 10 % of students

«E»
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0,50
100
2
0,46
92
2
0,41
82
2
0,37
74
2
0,32
62
2
0,28
56
2
0,23
46
2
0,18
36
2
0,14
28
2
0,09
18
2
0,05
10
2
0,00
0
2
Table 3

The result of complex practically oriented State Examination on the discipline
“MANAGEMENT AND ECONOMICS IN PHARMACY” for students of correspondence
form of education is determined in points 5 – “excellent”, 4 – “good”, 3 – “satisfactory”, 2 –
“unsatisfactory”.
Point is based on average derived mark after checking practical skills and solution of typical
tasks.
Criteria for evaluation:
“Excellent” is assigned for absolutely true, faultless, confident, precise performance of
practical skills and abilities needed to perform certain tasks activities, as well as a complete
and thorough response to all questions. From student it is required deep theoretical
knowledge, the ability to think logically, reasonably express their opinion, understanding
modern economic and legal processes of the pharmaceutical industry. It is necessary to
identify not only knowledge of objects, but also the ability to apply them in the performance
of practical skills.
“Good” is set at the level of the requirements for excellent grades, but in the performance of
typical problems, there may be minor discrepancies.
“Satisfied" is put when the student has learned the basic provisions of examination discipline,
mandatory minimum recommended literature, in general, able to navigate the typical tasks,
but assumed inaccuracies in their implementation.
“Unsatisfied” is put when the student showed unknowledge of basic examination questions
and the minimum recommended literature from the course of examination disciplines.
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5. THE LIST OF PRACTICAL TASKS, PERFORMANCE OF WHICH WILL BE
EVALUATED DURING THE STATE EXAMINATION OF GRADUATE STUDENTS
ON THE DISCIPLINE “MANAGEMENT AND ECONOMICS IN PHARMACY”
5.1. The List of Normative-legal documents
1. The Constitution of Ukraine, adopted at the fifth session of the Verkhovna Rada of
Ukraine 28.06.1996.
2. The Law of Ukraine № 2801-XII from 19.11.1992. “The Basic Laws of Ukraine on
Health Care”.
3. The Law of Ukraine № 123/96 from 4.04.1996 “On Medicines”.
4. The Law of Ukraine N 755-IV, 15.05.2003 “On state registration of juridical persons and
physical persons – entrepreneurs”.
5. The Law of Ukraine № 222-19 from 02.03.2015 “On Licensing of economic activity
types”.
6. Tax Code of Ukraine from 02.12.2010 (The Law № 2755-VI).
7. The Law of Ukraine № 436- IV 16.01.2003 “Commercial Code of Ukraine”.
8. The Law of Ukraine № 435-IV from 16.01.2003 “Civil Code of Ukraine”.
9. The Law of Ukraine № 80731-10 from 07.12.1984 “Code of Ukraine on Administrative
Violations”.
10.The Law of Ukraine № 2341-II from 05.04.2001 “Criminal Code of Ukraine”.
11.The Law of Ukraine № 322-VIII from 10.12.1971 “Labor Code of Ukraine”.
12.The Law of Ukraine № 3682-XII from 15.12.1993 “On Consumer Rights Protection”.
13.The Law of Ukraine № 505/96 from 15.11.1996 р. “On Vacations”.
14.The Law of Ukraine №996-ХІУ from 16.07.1999 “On Accounting and Financial
Statements in Ukraine”.
15.The Law of Ukraine № 270/96-ВР from 03.07.1996 “On Advertising”.
16.The Law of Ukraine № 863–ХІV from 8.07.1999 “Act on Amendments to the
Operations with Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Analogues and
Precursors”.
17.Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1303 from 17.08.1998 “On
Regulating of Free and Preferential Dispensing of Medicines by the Prescriptions in Case
of Outpatient Therapy for Certain Groups and by Specific Disease Categories” (with
changes).
18.Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 1071 from 05.09.1996 “On the
Order of Purchasing of Medicines by the Establishments and Institutions of Healthcare,
which are financed from the Budget”.
19.Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 770 from 06.05.2000 “On the
Approval of the List of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors”.
20.Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 589 from 03.06.2009 “On the
Approval of Arrangements Order concerning with Distribution of Narcotic Drugs,
Psychotropic Substances and Precursors, and also Control of their Circulation”.
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21.Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 333 from 25.03.2009 “Certain
Questions Concerning State Regulation of Prices for Medicines and Medical Devices”.
22.Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 955 from 17.10.2008 “On
Stabilization Arrangements of Prices for Medicines and Medical Devices”.
23.Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine № 723 from 31.10.2011 “On the
Approval of License Conditions for Conducting Business Activities in Production of
Medicines, Wholesale and Retail Trade of Medicines”.
24.Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine № 724 from 31.10.2011 “On the
Approval of Control Procedure for Compliance with License Conditions for Business
Activities in Production of Medicines, Wholesale and Retail Trade of Medicines”.
25.Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine № 385 from 26.10.2002 “On the
Approval of the List of Health Care Institutions, Positions of Doctor, Pharmacist, and
Junior Specialist with Pharmaceutical Education at Health Care Institutions”.
26.Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine № 283 from 18.05.2015 “On the
Approval of the List of Medicines, Permitted for Use in Ukraine, Dispensing of which is
Available without Prescriptions at Pharmacies and Their Structural Subdivisions”.
27.Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine № 275 from 31.05.2006 “On the
Approval of Instruction on Sanitary Conditions at Pharmaceutical Institutions”.
28.Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine № 360 from 19.07.2005 “On the
Approval of Prescribing Rules of Prescriptions and Requirements-Orders for Medicines
and Medical Devices, Order for Dispensing of Medicines and Medical Devices from
Pharmacies and Their Structural Subdivisions, Instructions for Procedures of Storage,
Accounting and Destruction of Prescription Forms and Requirements-orders”.
29.Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine № 395 from 31.12.1996 “On the
Approval of Methodological Recommendations for Determination of Cost of
Manufacturing and Dispensing of Medicines and Medical Devices”.
30.Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine № 812 from 17.10.2012 “On the
Approval of Manufacturing (Production) Rules of Medicines and Quality Control at
Pharmacies”.
31.Order of the Ministry of Healthcare № 677 of Ukraine from 29.09.2014 “On the
Approval of the Medicines Quality Control Procedure during Wholesale and Retail
Trade”.
32.Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine № 584 from 16.12.2003 “On the
Approval of Medicines Storage Precautions and Quality Assurance at Medical
Preventive Institutions”.
33.Order of the Ministry of Healthcare of Ukraine № 44 from 16.03.1993 “Storage
Precautions for Different Types of Medicines and Medical Devices at Pharmaceutical
Institutions”.

89

5.2. The List of Typical Medicines for Conducting Income Control Procedure by
Authorized Person at Pharmacy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

L-thyroxine Berlin-Chemie 100 tabl. 100 mg № 50, Berlin-Chemie AG, Germany;
Allopurinol tabl.100 mg №50, Borschagsvskyi CPP, Ukraine;
Allohol por. tbl. flm. blister, № 10, Borschagsvskyi CPP, Ukraine;
Almagel-Neo susp. bot. 170 ml, Balkanpharma, Bulgaria;
Ambroxol-Darnitsa tabl.0,03 blister, № 20, Darnitsa, Ukraine;
Amikacini sulfas inf. plv. sol.0,25g bot., № 1, Lvivtehnofarm, Ukraine;
Anaprilin-Zdorovia tabl.10 mg, blister, № 10, Zdorovia, Ukraine;
Ascorbic acid tabl. 25 mg № 10, OJSC «Kyiv Vitamin Factory», Ukraine;
Aspirin С effervescent tabl., № 20, Bayer Health Care, Germany;
Atorvastatin tabl. 10 mg № 10, Lvivtehnofarm, Ukraine;
Atropine-Darnitsa sol. f/inj., 0,1% amp.1 ml, № 10, Darnitsa, Ukraine;
Augmentin (BD) tabl. 625 mg № 14, Glaxo Wellcome, S.A, Spain;
Aciclovir-Farmak, cream 5% 5g, OJSC «Farmak», Ukraine;
ACC200 effervescent tabl. 200mg, №20, Sandoz, Switzerland;
Baralgetas amp. 5ml № 5, JSC Jugoremedia, Republic of Serbia;
Benzylpenicillin 1,0 inf. plv. sol. №1 Arterium Corporation OJSC Kyivmedpreparat,
Ukraine;
Bisacodyl supp.rektal. 0,01 g, blister, № 5, Lekchim-Kharkiv, Ukraine;
Bisoprolol -Rathiopharm tabl. 5 mg № 60, Rathiopharm, Germany;
Bicillin-5inf. plv. sol. №1 Arterium Corporation OJSC Kyivmedpreparat, Ukraine;
Bromhexine-Zdorovia tabl.8 mg № 10, Zdorovia, Ukraine;
Verapamil-Darnitsa por. tbl. flm. 40 mg blister № 10, Darnitsa, Ukraine;
Vicasol 1 % amp.1 ml № 10 JSC PC «Darnitsa», Ukraine;
Vitamin-В2 tabl. 3 mg № 60, Kutovskyj PP «Polfa», Poland;
Gentamicin skin ointment. 0,1% tube 15 g, Nizhpharm, Ukraine;
Heparin 5000 МЕ 4 ml № 5, Biolik, Ukraine;
Hydrochlorothiazide tabl 25 mg № 10, Borschagsvskyi CPP;
Glibenclamide tabl. 5 mg № 50, FC LTD «Zdorovia», Ukraine;
Gliclazide-Zdorovia tabl. 0,08 № 30, FC LTD «Zdorovia», Ukraine;
Glutargin tabl.0,25 g blister, № 10, Zdorovia, Ukraine;
Digoxin tabl.0,25 mg blister, № 40, Borschagsvskyi CPP, Ukraine;
Diclofenac sodium-Darnitsa 2,5% amp. 3 ml № 10, JSC PC «Darnitsa», Ukraine;
Diltiazem tabl.0,06 g blister № 10, Lubnyfarm, Ukraine;
Dipyridamole, tabl.0,025 № 40, Borschagsvskyi CPP, Ukraine;
Diazolin-Darnitsa tabl. 0,1 g, blister, № 10, Darnitsa, Ukraine;
Dimedrol 1% amp. 1 ml № 10 Arterium Corporation OJSC Halychpharm, Ukraine;
Doxycycline caps 100 mg № 10, Borschagsvskyi CPP, Ukraine;
Dopegit tabl. 250 mg, № 50, Egis, Hungary;
Drotaverine tabl. 0,04 g, № 30, Kyivmedpreparat, Ukraine;
Enalapril-Zdorovia, tabl. 0,01 № 20, FC LTD «Zdorovia», Ukraine;
Erythromycin, tabl. 100 mg № 20 Borschagsvskyi CPP, Ukraine;
Euphyllin-Zdorovia, 2 % amp. 5 ml № 10, FC LTD «Zdorovia», Ukraine;
Ibuprofen tabl. 200 mg № 10, PJSC «Technolog», Ukraine;
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Indapen tabl. 2,5 mg № 20, Polpharma, Poland;
Insuhen-70 susp. f/inj 100 МЕ bot. 10 ml № 1 JSC PC «Darnitsa», Ukraine;
Calcium gluconate 10 % amp.10 ml № 10 JSC PC «Darnitsa», Ukraine;
Captopril tabl. 25 mg № 20, Arterium Corporation OJSC Kyivmedpreparat, Ukraine;
Carvedilol-lugal tabl. 12,5 mg blister № 10, Luhansk, CPP, Ukraine;
Aminocaproic acid inf. sol. 5 % bot. 100 ml, Ukraine;
Clopidogrel por. tbl. flm. 75 mg № 10, Krasnaia Zvezda, Ukraine;
Clophelin-Darnitsa tabl.0,15 mg, blister, № 10, Darnitsa, Ukraine;
Kodeterp tabl. blister № 10, Zdorovia, Ukraine;
Kromoheksal nasal spray, 2 % bot. 15 ml, № 1, Sandoz, Switzerland;
Levofloxacin-Zdorovia tabl. 250 mg blister, № 10, Zdorovia, Ukraine;
Lidocaine-Zdorovia sol. f/inj. 2 % amp. 2 ml., № 10, Zdorovia, Ukraine;
Lisinopril-Rathiopharm tabl. 10 mg № 30, Rathiopharm, Germany;
Lovastatin tabl. 0,02 g blister № 10, Kyivmedpreparat, Ukraine;
Losartan-Sandoz tabl. 50 mg № 30, Sandoz Heksal, Germany, Glauvent № 20, Sofarma,
Bulgaria;
Loratadine-Darnitsa tabl., 0,01 g blister, № 10, Darnitsa, Ukraine;
Maalox tabl. № 10, Sanofi-Aventis, Italy;
Magnesium sulfate 25 % amp. №10, Arterium Corporation OJSC Halychpharm, Ukraine;
Methylprednisolone-FS tabl., blister, № 10, Pharmastart, Ukraine;
Metoclopramide-Darnitsa 0,5 % amp. 2 ml № 10, «Darnitsa», Ukraine;
Metoprolol tabl. 50 mg № 30, Arterium Corporation OJSC Kyivmedpreparat, Ukraine;
Methotrexate sol. f/inj. 50 mg/2 ml bot.2 ml., № 1, Pharmadom, Ukraine;
Metronidazole-Zdorovia tabl. 0,25 № 20, FC LTD «Zdorovia», Ukraine;
Metformin Heksal tabl. 500 mg № 30, Sandoz Heksal, Germany;
Molsydomin tabl. 2 mg № 30, Polfa, Poland;
Nimesil gran. f/susp.100 mg p. 2 g, № 30, Berlin-Chemie Menarini, Germany;
Nystatin-Zdorovia por. tbl. flm. 500000 OD blister, № 20, Zdorovia, Ukraine;
Nitroglycerin-Zdorovja 0,0005 cont., № 40, Zdorovia, Ukraine;
Nitroxoline por. tbl. flm. 50 mg blister, № 10, Borschagsvskyi CPP, Ukraine;
Nitrosorbid tabl. 10 mg № 40, Borschagsvskyi CPP, Ukraine;
Nifedipine retard tabl. 20 mg № 30, JSC PC «Darnitsa», Ukraine;
Norfloxacin-Zdorovia, tabl. 0,4 mg № 10, FC LTD «Zdorovia», Ukraine;
Castor oil 50 ml, bot., Halychpharm, Ukraine;
Omeprazole caps 20 mg № 30, OJSC «Farmak», Ukraine;
Panangin tabl. № 50, Gedeon Richter, Hungary;
Pancreatin 8000 tabl. № 50, PJSC «Technolog», Ukraine;
Papaverine-Darnitsa sol. f/inj. 2 % amp. 2 ml № 10, JSC PC «Darnitsa», Ukraine;
Paracetamol tabl. 325 mg № 12, Stirolbiofarm, Ukraine;
Pentoxifylline-Darnitsa tabl., 200 mg blister, № 10, Darnitsa, Ukraine;
Piracetam por. tbl. flm. 0,2 blister, № 60, Halychpharm, Ukraine;
Pyridoxine 5 % amp.1 ml № 10 JSC PC «Darnitsa», Ukraine;
Platifillin-Zdorovia, 0,2 % amp. 1 ml № 10, FC LTD «Zdorovia», Ukraine;
Prazosin-Rathiopharm tabl. 1 mg, № 10, Rathiopharm, Germany;
Prednisolone skin ointment 0,5 % tube 10 g, Nizhpharm, Ukraine;
Prestarium tabl. 5 mg № 30, Laboratoires Servier, France;
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88. Ranitidine-Darnitsa tabl. 0,15 № 10, JSC PC «Darnitsa», Ukraine;
89. Ribavirin-Astrafarm, caps 200 mg blister, № 30, Astrafarm, Ukraine;
90. Rofika tabl.12,5 mg № 4, Micro labs, Germany;
91. Salbexon, metered-dose inhaler 100 mcg/dose+50mcg/dose. 200dose., №1, Kusum, India;
92. Sibazon tabl. 0,005 blister, № 20, Zdorovia, Ukraine;
93. Simvastatin tabl. 10 mg № 30, UAB «Vitamins», Ukraine;
94. Spironolactone tabl. 25 mg № 30, JSC PC «Darnitsa», Ukraine;
95. Strophantine К sol. f/inj. 0,025 % amp. 1 ml box, № 10, Halychpharm, Ukraine;
96. Sulfadimethoxine tabl. 500 mg № 10, UAB PC «Zdorovia», Ukraine;
97. Tadriferon tabl. prol. sug.-coat.0,08 mg №30, Pierre Fabre Medicines Production, France;
98. Teopek tabl. 200 mg № 50, Borschagsvskyi CPP, Ukraine;
99. Tetracycline eye 1 % ointment 10 g, Tathimfarmpreparat, Russian Federation;
100. Thiotriazolin supp. 0,2 g blister, № 5, Lekhim-Kharkiv, Ukraine;
101. Trimetazidine-Rathiopharm tabl. 20 mg № 60, Rathiopharm, Germany;
102. Urolesan 25 ml Dropper bot., Halychpharm, Ukraine;
103. Famotidine-Zdorovia por. tbl. flm. 0,02 g blister, № 10, Zdorovia, Ukraine;
104. Feloheksal tabl. 5 mg № 20, Sandoz Heksal, Germany;
105. Ferropleks № 100, Teva, Czech Republic;
106. Furazolidone tabl. 0,05 g strip, № 10, Luhansk CPP, Ukraine;
107. Furosemide tabl. 40 mg № 50, Borschagsvskyi CPP, Ukraine;
108. Hofitol tabl. 200 mg № 180, Lab Rosa Fitofarm, France;
109. Cefazolin-Zdorovia for prod. inject. sol. 500mg bot., № 1, Zdorovja, Ukraine;
110. Ceftriaxone 1,0, Arterium Corporation OJSC Kyivmedpreparat, Ukraine;
111. Ciprofloxacin tabl. 0,25 № 10 OJSC «Farmak», Ukraine;
112. Cyanocobalamin sol. f/inj., amp. 0,05 %-1ml., № 10, Halychpharm, Ukraine.
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5.3. List of Standard Prescriptions for Prescribing and Taxation
1. Ready-made pharmaceutical products (with narcotic drugs, psychotropic substances and
precursors from the list №1, potent or toxic substance).
1.1. Recipe: Tramadol solution 5 % – 1 ml
Da tales doses № 5 in amp.
Signa:1 ml intramuscularly once a
day
1.3. Recipe: Solution of diazepam 5 mg – 2 ml
Da tales doses № 5 in amp.
Signa: 1ml intramuscularly once a
day

1.2. Recipe: Phenazepam 0,0005
Da tales doses № 10 in tabl.
Signa: Ingest 1 tabl. overnight
1.4. Recipe: Elenum tabl. 0,01
Da tales doses № 10 in tabl.
Signa: Ingest 1 tabl. overnight.

2. Magistral formula (with narcotic drugs, psychotropic substances and precursors from
the list №1, potent or toxic substance).
2.1.Recipe:Codeini phospatis 0,2
2.2.Recipe: Phenobarbitali 0,03
Tincturae Valerianae 18 ml
Acidi acetylsalicylici
Tincturae Convallariae 10 ml
Phenacetini ana 0,025
Aquae Menthae 250 ml
Misce, ut fiat pulvis
Misce. Da.
Da tales doses № 5
Signa: up to 20 drops on sugar 3
Signa: 1 powder 3 times a day.
times a day inside.
2.3.Recipe: Natrii bromidi
2.4.Recipe: Protargoli 1,0
Natrii hydrocarbonatis ana 5,0
Mentholi 0,2
Codeini phosphatis 0,1
Ephedrini hydrophloridi 0,1
Tincturae Valerianae 5,0
Vaselini 8,0
Aquae purificatae 150 ml
Lanilini 2,0
Misce. Da.
Misce, ut fiat unguentum
Signa: 1 table spoon 3 times a
Da. Signa: Nasal ointment.
day.
2.5.Recipe: Natrii bromidi
2.6.Recipe: Codeini phosphatis 0,2
Natrii hydrocarbonatis ana 2,0
Natrii salicylatis
Aethylmorphini
hydrochloridi
Natrii hydrocarbonatis ana 2,0
0,2
Tincturae Leonuri
Tincturae Valerianae 15,0
Tincturae Valerianae ana 15,0
Aquae purificatae 250 ml
Sirupi sacchari 15,0
Misce. Da.
Aquae purificatae 300 ml
Signa: 1 tea spoon 3 times a day.
Misce.Da.
Signa: 1 table spoon 3 times a day.
2.7.Recipe: Ephedrini hydrochloridi 0,2
2.8.Recipe: Codeini phosphatis 0,15
Natrii salicylatis 3,0
Natrii salicylatis 1,0
Natrii hydrocarbonatis 2,0
Coffeini benzoatis natrii 0,4
Liquoris Ammonii anisati 4 ml
Natrii bromidi 2,0
Sirupi sacchari 10 ml
Adonisidi 5 ml
Aquae purificatae 180 ml
Tincturae Valerianae 10 ml
Misce. Da.
Misce. Da.
Signa: 1 tea spoon 3 times a day.
Signa: 1 tea spoon 3 times a day.
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3. Powders, suppositories
3.1.Recipe: Acidi acetylsalicylici
3.2.Recipe: Natrii hydrocarbonatis
Phenacetini ana 0,25
Magnii sulfatis ana 0,25
Sacchari 2,0
Sacchari 0,3
Misce, ut fiat pulvis
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses № 16
Da tales doses № 10
Signa: 1 powder 2 times a day.
Signa: 1 powder 3 times a day.
3.3.Recipe: Acidi ascorbinici 0,1
3.4.Recipe: Pancreatini 0,2
Thiamini chloridi 0,05
Sacchari 0,3
Glucosae 0,5
Misce, ut fiat pulvis
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses № 20
Da tales doses № 30
Signa: 1 powder 2 times a day.
Signa: 1 powder 2 times a day.
3.5.Recipe: Theophyllini 0,5
3.6.Recipe: Chlorali hydratis 0,5
Olei Cacao 1,5
Olei Cacao quantum satis
Misce, ut fiat suppositorium
Misce, ut fiat suppositorium
Da tales doses № 20
Da tales doses № 17
Signa: one suppository at night
Signa: one suppository at night
inside the rectum
inside the rectum

4. Solutions, mixtures
4.1.Recipe: Kalii iodidi 4,0
4.2.Recipe: Sol. Analgini 3% - 200 ml
Aquae purificatae 200 ml
Kalii bromodi 4,0
Misce. Da.
Misce. Da.
Signa: 1 tea spoon 3 times a day.
Signa: 1 table spoon 3 times a
day.
4.3.Recipe: Natrii hydrocarbonatis
4.4.Recipe: Infisi herbae Adinidis 250 ml
Natrii salicylatis ana 2,0
Glucosae 10,0
Tincturae Valerianae 5 ml
Natrii bromidi
Sirupi sacchari 15,0
Kalii bromodi ana 2,0
Aquae Menthae 180 ml
Tincturae Valerianae
Misce. Da.
Tincturae Convallariae ana 15 ml
Signa: 1 table spoon 3 times a
Misce. Da.
day.
Signa: 1 table spoon 3 times a
day.
2.5.Recipe: Infusi rhizomatum cum
2.6.Recipe: Infusi radices Althaeae
Radicibus Valerianae ex 10,0 –
ex 6,0 – 200 ml
200 ml
Natrii bromidi 5,0
Natrii bromodi 3,0
Adonisidi 10 ml
Tincturae Leonuri
Tincturae Valerianae 5 ml
Tincturae Convallariae ana 5 ml
Misce. Da.
Misce. Da.
Signa: 1 table spoon 3 times a
Signa: 1 table spoon 3 times a
day.
day.
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5. Ointments
5.1.Recipe: Camphorae
Olei Terebinthinae ana 2,0
Vaselini ad 30,0
Misce.
Da.
Signa: for rubbing.
5.3.Recipe: Cerae flavum 1,0
Lanolini anhydrici 2,0
Olei Helianthi 7,0
Misce, ut fiat unguentum
Da.
Signa: grease hands at night.

5.2.Recipe: Amyli
Talci ana 5,0
Lanolini 5,0
Misce, ut fiat pasta
Da.
Signa: for bandages.
5.4.Recipe: Olei Persicorum 5,0
Cerae ablae 3,9
Lanolini anhydrici 1,0
Misce, ut fiat unguentum
Da.
Signa: grease dry parts of face
skin 2 times a day.

6. Extemporaneous medicines for free charge
6.1.Recipe: Acidi acetylsalicylici
Phenacetini ana 0,3
Sacchari 2,0
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses № 20
Signa: 1 powder 2 times a day
(For patient with tuberculosis)
6.3.Recipe: Antipyrini 6,0
Phenacetini 2,5
Coffeini benzoatis natrii 2,0
Misce, ut fiat pulvis
Divide in partes aequales № 20
Signa: 1 powder 2 times a day
(Affected by the Chernobyl
disaster)

6.2.Recipe: Acidi acetylsalicylici
Coffeini benzoatis natrii
Thiamini chloridi ana 0,5
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses № 9
Signa: 1 powder 3 times a day (Participant
of the World War II)
6.4.Recipe: Osarsoli 0,1
Acidi borici 0,2
Glucosae 0,3
Olei Cacao quantum satis
Misce, ut fiat suppositorium
Da tales doses № 17
Signa: one suppository at night
inside the rectum (For childinvalid 15 years)
7. Extemporaneous medicines for preferential charge
7.1.Recipe: Papaverini hydrochloridi 0,1
7.2.Recipe: Mentholi 0,02
Aethacridini lactatis 0,03
Analgini
Olei Cacao quantum satis
Phenacetini ana 0,3
Misce, ut fiat suppositorium
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses № 15
Da tales doses № 15
Signa: one suppository at night
Signa: 1 powder 3 times a day
inside the rectum (For child(Honorable donor of Ukraine)
invalid 17 years)
7.3.Recipe: Chlorali hydratis 0,5
7.4.Recipe: Acidi ascorbinici 0,1
Bolus albae 0,3
Thiamini chloride 0,05
Olei Cacao 1,5
Glucosae 0,5
Misce, ut fiat suppositorium
Misce, ut fiat pulvis
Da tales doses № 10
Da tales doses № 30
Signa: one suppository at night
Signa: 1 powder 2 times a day
inside the rectum (For child 5
(Invalid of II group as a result of
years)
labor cripple)
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8. List of Extemporaneous Medicines for stationary prescription (for filling in the log of
laboratory and packaging works)
1. Dimedrol 0,01
Glucosum 0,2 – №10
30 pack.
2. Furacilin solution (1:5000) – 200 ml
35 bot. Steril!
3. Protargol solution 2 % – 20 ml
25 bot.
4. Glucosum solution 10 % – 200 ml
40 bot. Steril!
5. Hydrogen peroxide 3 % – 50 ml
35 bot.
6. Sodium chloride solution 0,9 % – 400 ml
55 bot. Steril!
7. Novocainum solution 0,25 % – 200 ml
50 bot. Steril!
5.4. List of Typical Tasks for Calculation of Economic Indicators and Analysis of Financial
and Economic Activities of Pharmaceutical Companies
Task № 1. Calculate trade markups in amount, taking into account that commodity turnover –
300 thousand UAH, level of self-cost – 75 %.
Task № 2. Determine the profitability of pharmacy, if commodity turnover was equal to 66
thousand UAH, amount of dispensed trade markups – 21 thousand UAH; expenses – 14 thousand
UAH.
Task № 3. Calculate levels of dispensed trade markups and self-cost, if commodity turnover of
the pharmacy is 200 thousand UAH, level of expenses – 23 %, amount of income – 1800 UAH.
Task № 4. Determine the results of financial and economic activity of the pharmacy, if
commodity turnover was 35 thousand UAH, level of self-cost – 70 %, level of expenses – 25%.
Task № 5. Calculate the profitability of the pharmacy, if the amount of commodity turnover was
equal to 28 thousand UAH, level of trade markups in dispensed commodity is 32 %, total
expenses – 6720 UAH.
Task № 6. Determine the profitability of the pharmacy, if it is known that the level of trade
markups was 32,5 %, and level of expenses – 21 %.
Task № 7. Calculate net profit and profitability of the pharmacy, if it is known such data: retail
commodity turnover – 25000 UAH; wholesale commodity turnover – 18000 UAH; amount of
dispensed trade markups – 14200 UAH; total expenses – 10000 UAH; unexpected income – 450
UAH; unexpected expenses – 180 UAH.
Task № 8. Calculate income and profitability of the pharmacy, if actual commodity turnover was
99000 UAH. Level of trade markups 25 % (35 %, 15 %), level of expenses – 23%. Explain the
change of income in case of increasing or decreasing percentage of trade markups.
Task № 9. Conduct the analysis of the data of basic year and plan normative of commodity
supply in amount using the following indicators:
External indicators
Basic year
Planned year
Commodity turnover – 386 thousand UAH. Commodity turnover – 380 thousand UAH
(retail price)
(retail price)
Stock in trade – 15070 UAH (wholesale
Normative of commodity supply in days – 15
price)
days
Planned normative of commodity supply in
Level trade markups – 38 %
amount – 13200 UAH (wholesale price)
Level of trade markups – 33 %
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Task № 10. Determine the normative of other assets for given pharmacy (containers,
auxiliary materials, low value items), if in basic year the amount of available LVI was equal
to 515 UAH, planned amount of amortization is 309 UAH, planned amount of income is 350
UAH.
Task № 11. Using data from the Task № 9, calculate amount, necessary for purchase of
goods in year under planning. Take into account that factual stocks on January 1 st of planning
year in wholesale price is 13550 UAH.
Task № 12. Conduct an economic analysis of the basic indicators of pharmacy activity for 2
years and make conclusions (economic analysis conduct by the simplified calculation):
Units of
№
Indicators
1 year
2 year
measurement
1 Retail commodity turnover
thousand UAH.
170,3
180,2
2 Wholesale commodity turnover
thousand UAH
65,0
58,0
3 Level of self-cost in dispensed commodity
%
72
70
4 Amount of expenses
thousand UAH
54,0
53,5
5 Average number of employees
23
26
Task № 13. Compare planned and factual indicators of income, productivity of labour
efficiency and profitability of the pharmacy. Make a conclusion about the effectiveness of its
activity. Use the data below:
Units of
№
Indicators
Planned
Actual
measurement
1 Total commodity turnover
UAH
88500
99000
2 Level of trade markups
%
33
35
3 Level of expenses
%
20
22,6
4 Average number of employees in pharmacy
employee
22
24
5.5. List of Typical Tasks on Calculation of Pharmacy Employees’ Salary
Task № 1. Calculate temporary incapacity allowance, if the employee was hired on March
22nd 2016 and he fell ill on the first day. The employee was on medical leave till March 28 th .
His salary according to the labour contract is 2300 UAH; experience period of work is 6 years
and 5 months (determined on the basis labour book). Number of working days established by
the company for the accounting period (September-February) is 124 days.
Task № 2. Calculate salary for the pharmacy employee in January 2016, taking into account
that the rate of salary is 2900 UAH, 19 working days per month. The pharmacist took 4 days
of unpaid leave. Make holdback and calculate net salary.
Task № 3. Calculated pharmacist’ month salary is 1900 / 2000 UAH. Calculate net salary.
Task № 4. Calculate amount of vacation payment of the pharmacist taking into account the
following conditions:
- salary amount for the last 12 months was 41 600 UAH;
- 298 working days;
- leave period – __________________ (indicate independently)
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5.6. List of situational tasks for appropriate management decisions
Task № 1. A pharmacist Gorb A.T. on the day of her release came to the pharmacy to
arrange the formalities of her release and get the labour book . Based on the appropriate order
complete formalities of her release were made, but the labour book was not given to her,
saying that the Head of the pharmacy was sick, and labour book is kept in his office in a safe
and suggested Gorb A. T. to come to take her labour book in three days. Motivate if in this
situation the Labour Code of Ukraine is violated?
Task № 2. A pharmacist of "Dobrobut" pharmacy Korolenko N.P. expressed her desire to
the Head of “Arnika” pharmacy to go to work to her pharmacy. The Head of the pharmacy
"Arnika" agreed with the Head of Pharmacy "Dobrobut" to release Korolenko N.P. by
transfer. Korolenko N.P. retired from the pharmacy "Dobrobut" and on the basis of a previous
agreement applied to the pharmacy "Arnica", but got a negative answer. Does the Head of the
pharmacy "Arnica" break the Labor Code of Ukraine?
Task № 3. A pharmacist Ostryzniuk Y.R. after 6 months of continuous work during her first
working year received and used vacation in February. Desiring to improve her health
Ostryzniuk Y.R. got the ticket to the resort in July the same year. But the Head gave a
negative answer to her statement, motivating the fact that since receiving her first vacation to
July was less than 6 months. Justify who is right in this situation?
5.7. List of marketing situational problems
Task №1. Determine the annual need of anti-TB drugs Ftivazide 0,3 №10. Take into account
that the number of patients whose treatment is applied to the drug is 15 thousand., the cost of
drugs for treatment equals to 60 UAH; about 3 courses of treatment during the year per
patient.
Task №2. Determine the annual need of antidiabetic drug Adebit 0.05 number 40. Take into
account that the number of population being serviced 260,900, the average daily need for this
preparation 0.15, the number of patients is 6 per 1,000 population.
Task №3. Determine the need Ethylmorphine hydrochloride. Take into account that the
population is 800 thousand, and standard requirements for 1000 is 0.1 g
Task №4. Determine the annual need of anticancer drugs Olivomitsyn 0.02. Take into
account that those seriously ill equals 26; the average form of the disease - 73; slightly ill 101. The coefficient of the drug use is 1.03; the average dose per patient per year is 0.2.
Task №5. Determine the need for quarterly ethanol while the hospital pharmacy serves 100
patients of surgical department of health care institution.
Task №6. Determine the need for quarterly ethanol while the hospital pharmacy serves 50
beds of gynecological department of health care institution.
Task №7. At the regional pharmaceutical market five analogue-drugs for the treatment of
stomach ulcers were constantly present. The amount of realization was:
A) domestic medicines:
Drug A – 75 thousand; Drug B – 120 thousand;
B) imported drug
Drug C – 86 thousand; drug D – 100 thousand; drug D – 134thousand.
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To calculate the index of competitiveness of these drugs, and domestic and imported drugs in
particular. Prove the answer .
Task №8. Last year in the regional pharmaceutical market were constantly present five
analogue drugs for the treatment of stomach ulcers. The amount of their realization was:
A) domestic medicines:
Drug A – 96 thousand; Drug B – 113 thousand; drug C – 155 thousand;
B) imported drugs:
Drug D – 82 thousand.; Drug E – 146 thousand.
To calculate the index of competitiveness of these drugs, and domestic and imported drugs in
particular. Prove your answer .
Task №9. Evaluate the work of the medical representatives of foreign pharmaceutical
company, if one of them last year contacted with 23 doctors, this year - 35, among them with 14- for the first time. For another representative, these figures were respectively
19,27,10 contacts.
Task №10. Wholesale pharmaceutical company buys the drug at a price of 4.45 UAH per
package and sells in quantities of 3,500 packages of the drugs weekly basis at a price 5.10
UAH per package. Marketing department on the results of market research recommends to
lower the price for one week at 5%. Calculate how many packages of the drug the company
should sell to keep their income at the same level.
Task №11. Wholesale pharmaceutical company buys the drug at a price of 8.50 UAH per
package and sells in quantities of 2,100 packages of the drug weekly for the price 10.90 UAH
for package. Marketing department on the results of market research recommends to lower
the price for one week by 7%. Calculate how many packages of the drug company should sell
to keep their income at the same level.
Task №12. Choose the best variant of competitive prices based on data presented in the table
about the possibility of pharmaceutical company to win the tender and possible assessment
of the situation.
The costs, money.
№
The proposed price
Possibility to win tender
unites.
1.
7,96
0,4
2.
9,10
0,3
3.
10,20
6,80
0,15
4.
8,35
0,1
5.
9,50
0,05
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6. THE LIST OF COMMON TASKS AND EXAMPLES OF THEIR FULFILLMENT
ACCORDING TO EVALUATION PROTOCOL OF STATE CERTIFICATION IN
DISCIPLINE “MANAGEMENT AND ECONOMICS IN PHARMACY”
Tasks and examples of their fulfillment according to the Protocol № 1. 1
TASK
1. A sanitary technician of pharmacy №1 of. Ivano-Frankivsk Pavlyshyn V. R. on May 14 applied for retire
on May 21, without specifying the reasons for dismissal. The Head of the pharmacy refused to do it on May
21, motivating that there was no other sanitary technician and offered her to retire on 28 May. Pavlyshyn V.
R. said that she did not agree, and from May 21 did not come to work, considering herself being retired. How
should the head of pharmacy act in this situation?
2. Make order№ 8 the sanitary technician being retired of 28 May 2016.
SOLUTION:

1. The employee may terminate the employment contract, informing the owner or
the authorized body in writing two weeks before (Art. 38 of the Labor Code). In
this situation, the head of the pharmacy has the right to fire Pavlyshyn V.R. for
absenteeism (p. 4 Art. 40 of the Labor Code of Ukraine).
2.

Pharmacy №_8_
ORDER

«28»__May __ 2016.
№5
_Ivano-Frankivsk
On fireing
FIRE Pavlyshyn Victoria Romaniva
Reason: For her own decision.
Head of pharmacy

(signature)

Visas:
Head of pharmacy
(signature)
«28» May 2016.
Chief Accountant
(signature)
«28» May 2016.

I am familiar with the order
(signature)
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Tasks and examples of their fulfillment according to the Protocol № 1.2
TASK:
1. Analyze assortment-price offers of wholesalers and prove the choice of supplier for receiving drugs:
With the help of reference-search system 'Pharmaceuticals» Morion it is recommended to consider the
following price offers for wholesale suppliers
DYFLYUZOL cap. 100 mg blister, № 7, Kievmedpreparat (Kyiv, Ukraine)
11.04.2016 54,11 UAH Farmplaneta (Branch) (Ukraine, Lutsk)
11.04.2016 54,11 UAH Farmplaneta (Branch) (Ukraine, Dnepro)
11.04.2016 54,11 UAH Farmplaneta (Branch) (Ukraine, Vynnyki)
11.04.2016 54,11 UAH Farmplaneta (Branch) (Ukraine, Vinnyk)
11.04.2016 54,11 UAH Farmplaneta (Branch) (Ukraine, Stadnytsia)
13.04.2016 54,33 UAH Farmplaneta (Branch) (Lviv, Ukraine)
13.04.2016 56,23 UAH BADM (Branch) (Odessa, Ukraine)
13.04.2016 56,23 UAH BADM (Ukraine, Dnepropetrovsk)
13.04.2016 56,23 UAH BADM (Branch) (Ukraine, Krivyi Rig)
13.04.2016 56,23 UAH BADM (Branch) (Kyiv, Ukraine)
13.04.2016 56,23 UAH BADM (Branch) (Ukraine, Kharkiv)
13.04.2016 56,23 UAH O. L. KAR. Farm-Service (Ukraine, Sharhorod)
13.04.2016 56,23 UAH CONEX (Ukraine, Vinnytsia)
12.04.2016 56,92 UAH Ametryn (Ukraine, Kharkiv)
11.04.2016 57,67 UAH Lutskfarmatsiya (Ukraine, Lutsk)
2. To conclude the sales contract with the selected supplier.

SOLUTION.
К lig = (P max - P min) / P min, where
К lig − liquidity ratio
P max − the maximum price
P min − the minimum price
К lig = (57,67– 54,11) / 54,11= 0,07
ORAL ANSWER: Ratio of price liquidity does not exceed 0.15, that is fluctuations in
wholesale price offers of pharmaceutical companies is not more than 15%. According to
this indicator DYFLYUZOL Ukrainian market cap. 100 mg blister, number 7 can be
described as stable, and internal marketing –as social and ethical directed.
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Ivano-Frankivsk
«30» May 2016.
This agreement is concluded between “BADM” (branch) (Lviv, Ukraine)
wholesale pharmaceutical firm name

in the face of the principle Bogush B. S.
Full name, position

hereinafter the 'Supplier', on the one side, and pharmacy Pharmacy №1 ІFNMU
Name of Company

in the face of head of Ganych I.V., hereinafter 'Buyer', on the other side.
Full name, position

1. SUBJECT OF AGREEMENT
1.1. The supplier commits to deliver to the Buyer and the Buyer to accept and pay in time
for the products selected in due course.
3. PRODUCT PRICE AND GENERAL PRICE OF AGREEMENT
2.1. Product price is specified in the invoices and set in the national currency of Ukraine.
2.2. Product price, specified in the invoices, is the equivalent to the US dollar at the rate
set by the NBU at the moment when the invoice is made up.
2.3. The total contract price is determined by the total amount of the price specified in the
invoices that are an integral part of the contract.
2.4. The estimated contract amount is 50,000 UAH.
4. PAYMENT CONDITIONS
3.1. Payment for this contract is made by the Buyer in the national currency of Ukraine by
transferring to the account of the Seller.
3.2. The timing and form of payment are agreed separately in each batch of delivery.
4. DELIVERY
4.1. The Seller delivers the goods in terms agreed with the Buyer.
9. QUALITY AND PACKAGING OF PRODUCTS BEING SUPPLIED
5.1. The quality of goods must be confirmed by a certificate of quality of manufacturer.
5.2. Packaging, in which the products are sent, must fully ensure their preservation during
transport.
5.3. The remaining product shelf life should be not less than 80%
5.4. The products are delivered by transport of Buyer
(Seller or Buyer)

10.ORDER ACCEPTANCE OF PRODUCTS
6.1. The buyer receives the products in amount according to the documents accompanying
the products.
6.2. Quantitative and qualitative acceptance of products is carried out in the way and
within the time set by 'Instruction on the acceptance of products for industrial purposes
and consumer goods in quality and quantity.'
6.3. When finding out shortages, defective goods the call of a Seller representative
not necessary
(necessary / not necessary)
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6.4. In case of a dispute about the quality of delivered products, its models are transferred
to the control to the State Service control of Ukraine on medicines and medical devices
specified in the 'Special delivery Conditions of medical products.'
6.5. The buyer has the right to return unsold goods to the Seller with his agreement within
30 days after delivery, and the returned product must not have any additional labeling,
except for those that was at the time of delivery, and there must not be disturbed original
packaging.
6.6. For the violation of the agreed payment terms a Buyer pays for every day of
expiration of the term to the Seller penalty in the amount of double rate of National Bank
of the total amount of the products being sold in respect of which there were violated the
terms of payment.
11.FORCE MAJEURE
7.1. The sides agreed that case of force majeure (actions of irresistible force that is
independent of the will of the parties, namely: war, war actions, blockades, embargoes and
other international sanctions, currency restrictions and other actions of the state, which
make it impossible to fulfill the duties of the sides, fires, floods, other natural disasters or
seasonal natural phenomena, in particular, such as the freezing sea, tributaries, ports, etc.,
closing roads, tributaries, canals, passes) the sides are free from their duties for the
duration of these circumstances. If the action of specified circumstances lasts more than 30
days, each side has the right to break the contract and is not responsible for the gap, in
case that it warned to the other side at least 10 days prior to this break.
7.2. The origin of these circumstances is not a reason for refusal of a buyer to pay for the
products delivered to their origin.
12.OTHER CONDITIONS
8.1. Agreement shall enter into force upon signature and is valid until the sides perform
their obligations under the agreement.
8.2. Since signing the contract all previous negotiations and correspondence on it are not
valid.
8.3. Neither side has the right to transfer its rights and obligations under the contract to a
third party without the written consent of the other party.
8.4. Any changes and additions to this agreement are valid only if they are made in writing
and signed by the authorized persons of both sides.
8.5. The sides must immediately inform each other when changing their location or bank
details.
Legal addresses of the sides:
Supplier
Buyer
Lviv, General V. Kurmanovich str. 9, Bldg. 1 Ivano-Frankivsk, Galytska str, 124-k
tel. (032) 244-86-32
tel. (0342) 788020
Signatures of the Sides:
For Supplier
Bogush B.S.

For Buyer
Ganych I.V.
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Tasks and examples of their fulfillment under the Protocol № 1.3
TASK

Choose the best variant of competitive prices, based on data presented in the table about
the possibility of pharmaceutical company to win the tender and possible assessment of
the situation.
№

Offered price

Costs, currency

1.
2.
3.
4.
5.

7,96
9,10
10,20
8,35
9,50

6,80

Opportunity to win the
tender
0,4
0,3
0,15
0,1
0,05

SOLUTION OF THE PROBLEM
Calculate the possible profit at a given level of competitive prices and opportunities
to win the tender:
6. (7,96 – 6,80)×0,4 = 0,464
7. (9,10 – 6,80)×0,3 = 0,69
8. (10,20 – 6,80)×0,15 = 0,51
9. (8,35 – 6,80)×0,1 = 0,155
10.(9,50 – 6,80)×0,05 = 0,135
Among the received variants we choose the maximum possible profit. So, the best
variant of the recommended price of the drug is 9,10 UAH.

104

Tasks and examples of their implementation under the Protocol № 1.4
TASK
Wholesale company purchases a medicine for the price 4,45 UAH for the package and sells
in ammount of 3,500 packages of the drug weekly for 5.10 UAH for the package. Marketing
department in accordance with the results of market research recommends to reduce a price
for 5 % per 1 week. Calculate, how many packages of the drug company should dispense to
keep its income at the same level.

SOLUTION OF THE PROBLEM:
Determine the income from the sale of the drug under the previous conditions of
realization:
(5,10 – 4,45) * 3500 = 2275 UAH.
The new price of one package:
5,10 * (1 – 0,05) = 4,85 UAH.
Necessary for the realization the amount of drug packages:
2275 / (4,85 – 4,45) = 5688 packages.
So, to keep their income at the same level, pharmaceutical company must sell 5688
packages of the drug per week.
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Tasks and Examples of Their Implementation by Protocol № 2 (odd)
OPTION 1
1. Perform income control of the prescription with narcotic, psychotropic substance or
precursor of the list № 1, which comes into the pharmacy from the population for full
charge.
2. Taxate prescription.
3. Issue receipt, signature, choose the label and warning signs, conduct control during
dispensing.
4. Register economic operations in appropriate primary reporting documentation.
4.1. Fill in Prescription Log.
4.2. Fill in the Log of Subject-quantitative account.
When choosing option 1 of tasks the graduate student received prescription black F-1 with
narcotic, psychotropic substance or precursor of the list № 1 for full charge.
Code of the establishment
by the National classificator
of administrative documentation
Code of the establishment
by the National classificator
of enterprises and organizations
number of prescription № 5

Name of the establishment
O(Stamp of the establishment)

PRESCRIPTION

(adult, childish – underline the necessary)
Full charge

Free charge

“13” June 2016
(date of prescribing)
By concessional basis (50 %)

Surname, initials and the age of the patient
Ivaniv О.М, age 38
Address of patient or the number of medical card

Ivano-Frankivsk, Galytska street 94/102, № 3118
Surname and initials of the doctor
Chyzh І.І.

Rp.:Codeini phosphatis
0.2
Sol.Calcii chloridi
5 % – 200 ml
T-rea Valerianae
10 ml
Adonisidi
2 ml
M.D.S.: 1 table spoon 3 times a day orally .

Stamp of
treatment
establishment

Signature and personal stamp of doctor
(legibly)
Place for stamp
Chyzh
Stamp of the treatment establishment
Prescription is valid during 1 month
Prescription is valid during 1 month
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Fragment of Educational Price List for Drugs
Name of medicines / container / tariff
Adonisidum
Aqua purificata
Calcii chloridum
Codeini phosphas
Tinctura Valerianae
Bottles
Preparation of two-component solution for internal use
Adding of each subsequent component
Working with narcotic medicine

Units of measurement
1,0
10 ml
1,0
1,0
10 ml
1 unit
1 bot.
operation
operation

Price, UAH
0-038
0-02
0-02
3-10
0-30
0-45
7-00
1-00
2-00

EXAMPLE OF ANSWER:
Implement an acceptance control of recipe:

ORAL ANSWER:
Prescription had been received on June 13th 2016.
This prescription was discharged for a patient 48 years old, containing narcotic substances
Codeini phosphas, which is subordinated to subject-quantitative account, so emphasized
by a red ballpoint pen. So as Codeini phosphas is mixed with other medicinal substances
(Sol.Calcii chloridi, Tincturae Valerianeae, Adonisidi) it is issued in the form F-1. HSD,
HDD and dispensing norm for Codeini phosphas (drug substance list B) is not overstated:

200 + 10 + 2 = 212 ml (total volume of mixture);
212 ml : 15 ml (volume of tablespoon) = 14 (number of application);
0,2 g : 14 = 0,014 g (single dose, but HSD is 0,1 g)
0,014 g × 3 = 0,042 g (daily dose, but HDD is 0,3 g)
The dispensing norm for Codeini phosphas 0,2 g (The order № 360)
HSD, HDD for Adonisidum (List B) is not overstated:
1 ml of Adonisidi – 34 drops (according to SPh), 2 ml – 68 drops.
68 : 14 = 5 drops for 1 application (single dose, but HSD is 40 drops)
5 × 3 = 15 drops (daily dose, but HDD is 120 drops)
This blank, except the mandatory requisites (corner stamp of treatment and preventive
facility, signature and stamp of the doctor), also there should been the stamp of medical
institution (because of Codeini phosphas). Validity period – 1 month after prescribing, so
prescription is valid. For the patient instead of the prescription, which should be stored at
the pharmacy, is writing a signature. Storage term at a pharmacy 1 year, excluding the
current (up to 01.06.2017). The prescription is taxated on the left side of prescription form.
Prescription is 5-componental. As calcium chloride solution is 5 %, so when calculating
the value of water amount should take into account the coefficient of volume increasing in
the of calcium chloride. Vwater = 200 ml – 10 g × 0,58 CWI = 194,2 ml t.l. (payment for
work, tariff) = 7-00 (preparation of two componental solution) + 1-00 × 3 (3 additional
ingredients, water is a separate ingredient) + 2-00 (payment for responsibility with
narcotic medicine) = 12-00.
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Code of the establishment
by the National classificator
of administrative documentation
Code of the establishment
by the National classificator
of enterprises and organizations
number of prescription № 5

O Name of the establishment
(Stamp of the establishment)

PRESCRIPTION

“13” June 2016
(date of prescribing)

(adult, childish – underline the necessary)
Full charge

Free charge

By concessional basis (50 %)

Surname, initials and the age of the patient
Ivaniv О.М, age 38
Address of patient or the number of medical card

Ivano-Frankivsk, Galytska street 94/102, № 3118
Surname and initials of the doctor
Chyzh І.І.
0-62
0-25
0-388
0-30
0-076
Bottle 0-45
t.l. 12-00
14-084
14-08
Markdown: 0-004

Rp.:Codeini phosphatis
0.2
Sol.Calcii chloridi
5 % – 200 ml
T-rea Valerianae
10 ml
Adonisidi
2 ml
M.D.S.: 1 table spoon 3 times a day orally .

Stamp of
treatment
establishment

Signature and personal stamp of doctor
(legibly)
Place for stamp
Chyzh
Stamp of the treatment establishment
Prescription is valid during 1 month
Prescription is valid during 1 month

SIGNATURE

RECEIPT FOR ORDERS MEDICATIONS

For reobtain drugs it is needed a new prescription from
doctor

LABEL:
Medicine logo, IFNMU EMP, c. Ivano-Frankivsk, вул. Галицька, 124
Prescription № 1 Sudir О.М.
Prepared by: Duda I.I.
Checked by: Guk І.О., an. № 172 from 01.06.2016
Date of preparation: 01.06.2016.
Composition: Codeini phosphatis
0,2;
Sol. Calcii chloridi 5 % – 200 ml
Tincturae Valerianeae
10 ml
Adonisidi
2 ml
10830 min. before eating.
Accept: 1 tablespoon 3 times a day inside
Validity term: 10 days in a cool place
Price. 14 UAH. 08 cop.

№1

№1

№1

Other

Eye drops

Sterile DF

Solutions for
external use

Suppositories

Ointments

Pills

Powders

Drops

Pharmacy: IFNMU EMP, c. Ivano-Frankivsk,
Halytska Street, 124
tel. 58-46-24
Citizen: Sudir О.М.
It will be made on 14 h.
Amount: 14 UAH 08 cop.
Mixture

IFNMU Pharmacy №1
Prescription № 1
Surname, initials and the patient's age:
Sudir О.M., 48 years.
Rp.:Codeini phosphatis
0,2
Sol. Calcii chloridi
5% - 200 ml
T-rae Valerianae
10 ml
Adonisidi
2 ml
M. D. S. 1 table spoon 3 times a day orally.
Surname and initials of doctor: Chyzh І.І.
Prepared by: Duda І.І. Checked by: Guk І.О.
Dispensed by: Solovey N.С.
Date 01.01.2016 Price: 14 UAH 08 cop.

Warning labels: The label on a white background should have a green signal (dosage form for
internal use); warning labels must be marked by printing way: “Store in a cool and dark place”
(white type on the blue background), “Shake before using” (green type on the white background),
because this dosage form – mixture. And also preventive inscription “Keep away from children”.
This dosage form should be blocked “running-in” and kept in the separate locked metal box.

4.

Blank 1
PRESCRIPTION LOG

Month: June, 2016.
Medicines of individual manufacturing
№

Name and
initials of the
patient

1

Sudir О.М.

Dosage
form

Cost of
ingredients
and container

Tariffs

Water

mixture

2-084

12-00

0-388

Amount

Reval
uatio
n

Markdo
wn

14-08

-

0-004

Readymade
dosage
forms

Intraphar
macy
workpiec
e

-

-

Total for the day:
1. Total revenue in the amount of 14 UAH 08 cop.
2. Manufactured individual medicines 1 of the amount 14 UAH 08 cop.
3. Dispensed ready-made dosage forms
- in the amount of 4. Tariffs 12-00
6. Revaluation 5. Purified water 0-388
7. Markdown 0-004
Prescription log is conducted in pharmacies for account for drugs, which can be used at pharmacies with small
amounts of work. In the log, it is indicated number of prescription, name of the patient, dosage form, the cost of
ingredients and packaging, the cost of tariffs, the cost of purified water, the total value of individual dosage
forms. When in the pharmacy prescription and manufacturing department integrated with the department of
patent dosage forms, in the prescription log additionally there should be conducted graphs for ready-made
medicines and intrapharmacy workpiece, which are independent and not linked to previous graphs. At the end
of shift (working day) is calculated and recorded in the log the total retail sales, the number and value of
produced dosage forms, the number and value of dispensed ready-made medicines, the number and value of
units of dispensed intrapharmacy workpiece, cost of tariffs and purified water.

Form 2
Accounting Log of Narcotic Medicines, Psychotropic Substances, Precursors, which are Subordinated to
Subject-quantitative Account in Healthcare Institutions

Codeini phosphatis, g
Income
Month
number

June
2016

Remainder
on the first
day

№
document
and date

A
m
ou
nt

Income and
remaining
together for
a month

Types of
expenditure

Expense:
11

Consumpti
on for
month for
each of
type

Total for the
month for all
types of
expenditures

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

12
For stationar. Rp
For requirementorders treatmentpreventive
facilities
Together

Remainder
on the end
of month

Actual
remain
der

The Log of subject-quantitative account is conducted at the pharmacy for accounting of narcotic
(psychotropic) medicines regardless of the dosage form. It must be numbered, laced, confirmed by the stamp
of the pharmacy manager and signature. It, like all documents of receipt and delivery of narcotic medicines
stored in financially responsible persons, authorized by writing order of the manager of pharmacies in
conditions that guarantee their complete safety for 10 years after the last entry. For each name, dosage form,
dose of narcotic drugs it is given separate page of the Log. At the end of actual month, the head or material
responsible person checks every 1st day of the month, which is come after the following reporting period, the
actual availability of narcotic (psychotropic) medicines by the Log of Accounting, which must be specified
therein.
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Tasks and Examples of Their Implementation by Protocol № 2 (even)
OPTION 2
1. Perform income control of the prescription for free or preferential charge, which
comes into the pharmacy from the population.
2. Taxate prescription.
3. Issue receipt, signature, choose the label and warning signs, conduct control during
dispensing.
4. Register economic operations in appropriate primary reporting documentation.
4.1. Fill in Prescription Log.
4.2. Fill in the Log of Subject-quantitative account.
When choosing option 1 of tasks the graduate student received prescription black F-1 with
narcotic, psychotropic substance or precursor of the list № 1 for full charge.
Code of the establishment
by the National classificator
of administrative documentation
Code of the establishment
by the National classificator
of enterprises and organizations
number of prescription № 5

Name of the establishment
O(Stamp of the establishment)

PRESCRIPTION

“01” June 2016
(date of prescribing)

(adult, childish – underline the necessary)
Full charge

Free charge

By concessional basis (50 %)

Surname, initials and the age of the patient
Ivaniv О.М, age 88, a participant of the WWII
Address of patient or the number of medical card

Ivano-Frankivsk, Galytska street 94/102, № 3118
Surname and initials of the doctor
Vovk O.І.
Rp.: Ac. acetylsalicylici
0,3
Coffeini-natrii benzoatis 0,2
Thiamini chloridi
0,05
M. f. pulv.
D. t. d. № 20
S. One powder 2 times a day orally after food.
Stamp of
treatment
establishment

Signature and personal stamp of doctor
(legibly)
Place for stamp
Vovk
Stamp of the treatment establishment
Prescription is valid during 1 month
Prescription is valid during 1 month
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Fragment of Prices List of Drugs for Educational
Name of drugs / container / tariff
Acidum acetylsalicylicum
Coneinum natrii-benzoas
Thiamine chloride
Paper package big
Manufacturing of two-component powders dosed № 10
The dosage each of the following 10 powders
Adding each subsequent component

Units of measurement
1,0
1,0
1,0
thing
dosage
operation
operation

Price, UAH
0-07
0-58
0-40
0-05
8-00
1-00
1-00

Oral answer:
Prescription had been received on 01 June 2016.
This prescription was discharged for patient 88 years old, participant of the World
War II, for which according to the Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine
№ 1303 from 17.08.1998 “On regulation of free and preferential dispensing of
medicines prescribed by doctors in the case of outpatient treatment of certain
groups and in certain categories of diseases” provided free of charge dispensing
of medicines. Prescription is issued on the form F-1, which except the required
information (treatment and preventive facility corner stamp, signature and stamp of
the doctor) should also be stamped by the medical establishment (free of charge).
Ingredients of dosage form are pharmacologically compatible.
HSD, HDD and norm of dispensing for caffeine sodium benzoate (list B) are not
overstated: 0,2<0,5 (HSD)
0,2×2=0,4 0,4<1,5 (HDD)
Acidum acetylsalicylicum and Thiamine chloride – substances of the general list.
The validity of the prescription – 1 month after discharge, a prescription is valid.
Storage term at a pharmacy three years, excluding the current (free of charge), that
is until 31.12.2019.
Cost of dosage form is determined on the left of side prescription form.
Prescription is 3-componental.
t.l. (payment for work, tariff) = 8-00 (preparation of two-component 10 powders) +
1-00 (dosage of each the following 10 powders) + 1-00 (1 additional ingredient) =
10-00

111

Code of the establishment
by the National classificator
of administrative documentation
Code of the establishment
by the National classificator
of enterprises and organizations
number of prescription № 5

Name of the establishment
O(Stamp of the establishment)

PRESCRIPTION

“01” June 2016
(date of prescribing)

(adult, childish – underline the necessary)
Full charge

Free charge

By concessional basis (50 %)

Surname, initials and the age of the patient
Ivaniv О.М, age 88, a participant of the WWII
Address of patient or the number of medical card

Ivano-Frankivsk, Galytska street 94/102, № 3118
Surname and initials of the doctor
Vovk O.І.
0-42
Rp.: Ac. acetylsalicylici
0,3
2-32
Coffeini-natrii benzoatis 0,2
0-40
Thiamini chloridi
0,05
pap.pack. 0-05
M. f. pulv.
t.l. 10-00
D. t. d. № 20
13-19
S. One powder 2 times a day orally after food.
Stamp of
treatment
establishment

0-00 UAH

Signature and personal stamp of doctor
(legibly)
Place for stamp
Vovk
Stamp of the treatment establishment
Prescription is valid during 1 month
Prescription is valid during 1 month

Receipt for ordered medications

№1

№1

№1

Other

Eye drops

Sterile dosage
form

Solutions for
external use

Suppositories

Ointments

Pills

Powders

Drops

Mixture

Pharmacy: IFNMU EMP, c Ivano-Frankivsk ,
Halytska Street, 124
tel. 58-46-24
Citizen: Ivaniv O.M.
It will be made by 15 h.
Amount 0-00 UAH

Label:
Medicine logo, IFNMU EMP, c. Ivano-Frankivsk, Halytska Street, 124
Prescription № 1
Ivaniv O.M.
Prepared by: Duda А.М.
Checked by: Salo М.Р.
Date of manufacturing: 12.01.2016. Prepared 20 powders.
Composition of 1 powder: Acidi acetylsalicylici
0,3;
Coffeini-natrii benzoati
0,2
Thiamini chloridi
0,05
S.: 1 powder 2 times a day orally 20 minutes after food.

Shelf life: 10 days in a cool and dark place
UAH
112

Price. 0-00

Warning labels: The label on a white background should have a green signal (dosage form
for internal use); warning signs must be marked by type method: “Keep in a cool, dark
place” (white type on blue background) and a safety sign “Keep away from children”.
4.

Blank 1
PRESCRIPTION LOG
(for preferential and free of charge dispensing)

Month: June, 2016
№

1

Name and
initials of
the
patient

Type of
disease/
Category
of
citizens

Ivaniv
O.M

Participa
nt of the
WWII

Dos
age
for
m
pow
ders

Cost
Individually manufactured drugs
Ingredie
nts and

contain
er
3-19

Tariff
s

Water

10-00

-

Amou
nt

Reval
uation

Mark
down

1319

-

-

Ready
-made
dosag
e form

Total for the day:
9. Total revenue in the amount of 13-19
10.Manufactured individual medicines
1 in the amount of 13-19
11.Dispensed ready-made dosage forms – in the amount of –
12.Tariffs 10-00
13.Purified water –
14.Revaluation –
15.Markdown –
16.Paid by patient 0-00 UAH
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-

Paid by
patient

Note:
Treatment
and
preventive
facility

0-00

City
polyclinic
№1

Blank 2
Pharmacy: EMP IFNMU, c. Ivano-Frankivsk, Halytska street, 124

REGISTER № 1
for prescriptions for Ivano-Frankivsk city polyclinic № 1
(health care establishment)

on preferential dispensing of medicines for the participants the of World War II
(Category of patients)

for June 2016
(month)

№

№ Rp

Surname of patient

The cost of dispensed
medicines, UAH

The amount
paid by
patients, UAH

Amount that should
be returned, UAH

1

3

Ivaniv O.M.

13-19

0

13-19

Total _
1___________ prescriptions for amount of _13-19__
In particular are paid by patient _0__
To pay _13-19__
Head of pharmacy Irenko І.І._ Accountant __Verba М.В._
(signature)

(signature)

The registry received by:_director of medical department, Gavrush Т.О., 01.06.2016.
(position, name, initials, date)

ORAL ANSWER:

Payment of the full cost or part cost of drugs is carried out by treatment and preventive
facility or local state authorities based on consolidated registers. These registers consist of
two copies: – 1st presented by pharmacy for payment and 2nd with prescriptions stored at the
pharmacy (3 years). The cost of drugs dispensed free or on preferential terms are reimbursed
by the appropriations provided for the relevant budgets (state, regional, municipal or other)
for health care.
Pharmacist, making receiving preferential prescriptions, firstly taxate them for full value, and
then displays information about them in such accounting documentation:
● prescription log; ● consolidated register of prescriptions for each category of patients and
each health care facilities in two copies; ● account for payment, which together with a copy
of the consolidated register is transferred to local authorities or treatment and preventive
facility (second copy of the consolidated register with prescriptions is stored at the
pharmacy); ● register of issued invoices; ● register retail turnover (section of monthly
report) indicates the amount paid by cash.
Tasks and Examples of Their Implementation by the Protocol № 2 (even and odd)
1. Implement receiving of medicines from wholesale supplier for the accompanying
documents, conduct income control of officinal medicines and control of officinal medicines
industrial manufacturing and register them.
2. Conduct for pharmaceutical products and medicines calculations of: retail prices, customer
prices, wholesale prices of pharmaceutical warehouses, trade markups.
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Supplier: Limited company“BaDM”__c.Boryspil, Shevchenka street, 100 tel. 4903271 Ident.code 22946976 License АВ № 326053 from 14.02.2010
A/c 26000012825849 in Ukreximbank 322313, Kiev
Receiver: IFNMU, educational-manufacturing pharmacy, Halytska street, 124-а tel. (0342)788020 Ident.code 02010758 Licence АВ № 361612 from
14.05.2013 A/c № 230107000032 in Ivano-Frankivsk region 836014
COMMODITY-WAYBILL № 1

№

Series

Registration
certificate

1.

070815

3534
01.01. 2015

2.

101115

64
17.02.2015

3.

311215

108
31.03.2015

Manufacturer
Zdorovia,
Ukraine
Berlin-Chemie
Menarini,
Germany
Lugansk CPP
Ukraine

from 01.06.2016
Un.
meas.

Quanti
ty

Custo
mer
price.

Trade
marku
p, %

Whole
sale
price.

Whole
sale
ammo
unt

Trade
marku
p, %

Retail
price

Retail
amount

Nistatin-Zdorovia tab.
500000 UA blister, №20

pack

10

4,94

10

5,43

54,30

25

7,26

72,60

07.2018

Nimesil gran. For susp. 100
mg pack 2 g, № 30

pack

5

57.67

10

63,43

317,15

25

84,84

424,20

01.2017

Furazolidon tab.0,05g №10

pack

15

0,45

10

0,49

7.35

25

0,66

9,90

pack

30

Registration of
the medicine

Expiratio
n date

П.03.03/06191
122 до
12.03.2018

06.2018

UA/2727/02/01
до 23.05.2018
UA/2381/01/01
до 09.12.2018

Name of product

Total:
VAT 7 %:

Total:
Totally for payment: Four hundred five UAH 32 cop

pack

30

378,8
26,52

405,32

Income control is conducted, the result is positive/negative, allowed/not allowed for dispensing.
Authorized person_______________________________

Date of conducting income control______________________________________

(signature, surname, initials)

Dispensing allowed by:__Derkach І.М.____/surname, initials/

Received_____30_______ units of product.

Document draw up by: ___Yarosh М.М.____/surname, initials/
Product received:____Mytskan R.S. ___/surname, initials/
Product delivered by: ___Rublyk S.S._______/surname, initials/
Warrant № 065712 from 01.06.2016.

Date of receiving products: “___”____________20____
From whom: Hanych І.V.
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ORAL ANSWER:
Drugs and medicinal devices that enters the pharmacy from suppliers, who must have a license for
wholesale dispensing. Copies of licenses added to the contracts and kept at the pharmacies. During
shipping pharmaceutical products, the supplier forms a package of accompanying documents:
payment, commodity waybill and tax invoice, quality certificates for each series of drugs,
conclusions about the quality of imported drugs and medical immunological products (MIP). Based
on these documents, the pharmacy carries out the acceptance of goods in quantity and quality. In
case of doubt regarding product purity materially responsible persons carrying out checks, which is
drawn on the determined difference in the quantity and quality of receiving the goods and the goods
are in custody. Then, according to the agreement invited the representative of the supplier and with
his participation, a commission for subsequent acceptance of the goods. If the result of the detected
beat, lack, damage or lack of, is an act of commission in triplicate. The first is the basis for a claim
letter, the second sent to another organization, which is subject to a pharmacy to obtain a permit for
the cancellation of the differences, the third remains at the pharmacy. Additionally – the act of
sampling for quality analysis. Pharmacies have various forms of ownership to ensure full quality
control of incoming drugs received from the supplier. For this, pharmacy assigns an authorized
person. Its appointing conducts by the order signed by pharmacy managers. Its name, contact should
notify the territorial Inspectorate for quality control drugs.
Income quality control of medicines in pharmacies regulated by the order of the Ministry of
Healthcare of Ukraine from 29.09.2014 № 677 “On Approval procedures for monitoring the
quality of drugs in the wholesale and retail trade”. According to this document, the main duties of
the authorized person (AP) are:
1) check drugs that are coming to the pharmacy, and supporting documents – invoices, waybills,
quality certificates for each series of drugs, conclusions about the quality of drugs imported to
Ukraine (for foreign drugs), conclusions about compliance of MIP to the required standards;
information on registration of drugs;
2) form a conclusion of income quality control of drugs by markings on Waybill “Income control is
conducted, the result of positive / negative, allowed / not allowed to implement, signature, name of
AP, the date of entrance control”;
3) carry out keeping the register of drugs that are received by the entity and accounting decisions
by the central executive institution that implements the state policy in the field of quality and safety
of drugs on the quality of drugs in electronic and / or paper form with the possibility of immediate
formation registers movement drugs pursuant to relevant requests;
4) check the availability of drugs at the pharmacy, turnover of which is prohibited in Ukraine; not
registered drugs in Ukraine and shelf life of which is expired;
5) provide territorial authority of the central executive institution that implements the state policy in
the field of quality and safety of drugs information found substandard drugs; drugs for which there is
a suspicion of fraud; counterfeit and unregistered drugs other defects or discrepancies. If you find
samples of drugs, take steps to remove them from circulation by placing in designated clearly
identified, labeled quarantine zone, separate from other products with the designation “Quarantine”
with reasons retirement date and displacement;
6) take measures, which specified in the decisions of the central executive institution that
implements the state policy in the field of quality and safety of drugs;
7) constantly carry out the monitoring of storage conditions for medicines with instructions for use;
8) allow the delivery of drugs to structural subdivisions of pharmacy.
Commodity, which received by the pharmacy and had taken by the material-responsible persons for
storage, are displayed in the Log of the acceptance of goods registration by groups at the pharmacy. This
Log is carried out in accordance with groups: product, including mineral water, medicines and chemical
products, bandaging materials / nursing care items, toilet soaps, perfumery, ocular optics.
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Tasks and Examples of Their Implementation by the Protocol № 2 (even)
1. Calculate basic / additional salary / amount for temporary disability / pregnancy / vacation
payment / for the work in holidays / extracurricular work of the pharmacy employee for
delivery:
Calculate basic salary основну for pharmacist’s delivery Stanko A.S., if salary accounting is
1900 UAH. Conduct calculation of withholding from the salary and amount for the salary
payment fund in this case.
2. Draw out cash operation for salary delivery from the pharmacy’s cash.
SOLUTION:
1) Income tax from the physical persons – 18 %
(1900,00 – 689,0) х 0,18 = 217,98 UAH
2) Military tax – 1,5 %
1900,00 х 0,015 = 28,50 UAH
3) Paid salary:
(1900,00 – 217,98 – 28,5) = 1653,52 UAH
4) Calculation of Unified Social Contribution (22 %)
1900,00 x0,22 = 418,00

Blank 1

Statement of calculation and payment of salaries for June 2016 р.

Full
name

Stanko
А.S.
Totally

Positio
n

Pharma
cist

Day
s
wor
ked

Rate

19

1900,0

Charge for
the types
of
payments:
Salary
(basic)

Social
tax
benefi
t

1900,00

689,0

Held
Paid
salary

Military
tax

Income
tax fron
physical
persons

Total
withheld

28,50

217,98

246,48

Sign
ature

1653,52

Calculation of the Unified Social Contribution for the fund of salary payment 418,00 UAH.
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Tasks and Examples of Their Implementation by the Protocol № 2 (odd)
TASK:

1. Calculate the basic economic indicators of pharmacies: trade markups / expenses / income /
profitability, using accounting data.
Conduct economic analysis of the main indicators of pharmacy “A” and pharmacy “B” for
the last year, using data table. Identify indicators of income, profitability and productivity of
labour for both pharmacies. Make a conclusion about the effectiveness of their work. What
enterprise do you assess as being more stable?
Units of
№
Indicators
measure
«А»
«В»
ment
thous.
1 Retail commodity turnover
1450
1140
UAH
thous.
2 Wholesale commodity turnover
750
560
UAH
3 Level of trade markups in dispensed commodity
%
24
26
thous.
4 Amount of expenses
425
360
UAH
5 Average quantity of employees at the pharmacy persons
17
13
2. Analyze the obtained parameters and plan them for the next reporting period.

Indicators

Pharmacy “А”

Pharmacy “В”
1 140 000 + 560 000 = 1 700 000
UAH

Total turnover

1 450 000 + 750 000 = 2 200 000

Amount of trade
markups

2 200 000 × 0,24= 528 000 UAH

1 700 000 ×0,26 = 442 000 UAH

528 000 UAH – 425 000 UAH =
103 000 UAH
103 000 / 2 200 000 ×100 %=
4,68%
2 200 000 / 17 = 129 412
UAH/pers.

442 000 UAH – 360 000 UAH =
82 000 UAH
82 000 / 1 700 000 × 100 % =
4,82%
1 700 000 / 13 = 130 769
UAH/pers.

Operating income
Profitability
Productivity of
labour

2. Pharmacy “B” during the last year worked more effectively because its profitability index
was 0.14 %, it was higher than in the pharmacy “A”. Also, in the pharmacy “B” for 1357
UAH was higher productivity of labour on one working person. Pharmacy “A” next year
should slightly increases trade markups, and most importantly, increasing of turnover of
medicines or productivity of labour.
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АФИ – активный фармацевтической ингредиент;
ВМП - изделия медицинского назначения;
ГЛС - готовые лекарственные средства;
ГП - государственное предприятие;
ГФУ - государственная фармакопея Украины;
КМУ - Кабинет министров Украины;
ЛС - лекарственное средство;
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение;
ЛРС - лекарственное растительное сырье;
ЛФ - лекарственная форма;
МЗ - Министерство здравоохранения.
ММФ – менеджмент та маркетинг у фармации;
МФТ - медицинское и фармацевтическое товароведение;
МБП - малоценные быстроизнашивающиеся предметы;
ОЭф - организация и экономика фармации
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УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ФАРМАЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
Особенность практически-ориентированного государственного экзамена (ПОГЭ)
заключается в оценке качества решения выпускником типичных задач деятельности
специалиста в условиях, приближенных к профессиональным.
Для ПОГЭ по дисциплине "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ФАРМАЦИИ"
эти задачи охватывают широкий пласт деятельности будущего провизора и включают
несколько разделов. Среди них: организация фармацевтической помощи населению и
лечебно-профилактическим учреждениям, учет и отчетность аптек, экономика
фармацевтических предприятий, фармацевтический менеджмент и маркетинг,
товароведческий анализ для обеспечения высокого качества медицинской и
фармацевтической продукции. Данный экзамен включает определение знаний и
умений выпускников фармацевтического факультета по дисциплинам:
1. Организация и экономика фармации.
2. Менеджмент и маркетинг в фармации.
3. Медицинское и фармацевтическое товароведение.
4. Фармацевтическое правоведение.
5. Фармакоэкономика.
6. Специализаций "Организация и регулирование деятельности предприятий
фармации” и “Предпринимательство в фармации”.
Организация и экономика фармации (ОЭФ) - одна из важнейших профильных
фармацевтических дисциплин, которая изучает организационную, управленческую и
экономическую деятельность субъектов обращения лекарственных средств,
хозяйственные связи между ними и внешней средой. Целью изучения ОЭФ является
получение знаний и практических навыков в области планирования, организации,
анализа, контроля, учета и иной деятельности субъектов обращения лекарственных
средств для оказания качественной фармацевтической помощи.
Менеджмент и маркетинг в фармации (ММФ) - дисциплина, целью которой
является обеспечение будущих специалистов знаниями и навыками осуществления
предпринимательской деятельности в условиях рынка, а также осуществление
управления предприятиями фармацевтического профиля с различными формами
собственности и хозяйствования.
Медицинское и фармацевтическое товароведение (МФТ)- дисциплина, которая
формирует знания требований к качеству продукции и навыки проведения
товароведческого анализа, принятия, хранения, транспортировки и реализации
продукции; совершенствование методов контроля качества медицинских и
фармацевтических товаров.
Фармацевтическое правоведение – изучает законодательные и нормативные
акты Украины, регламентирующих фармацевтическую деятельность, управленческий,
бухгалтерский и налоговый учет, а также навыки обработки их.
Фармакоекономіка – прикладная наука, которая является методологией
сравнительной оценки медицинских технологий (методов профилактики, диагностики
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и лечения, в том числе с использованием ЛП), на основе всестороннего комплексного
анализа результатов их применения и экономических затрат.
Специализация "Организация и регулирование деятельности предприятий
фармации" – дисциплина, которая способствует углубленному изучению
управленческих и организационно-экономических вопросов на должностях провизораорганизатора (заведующего, директора), заместителя руководителя, заведующего
кафедрой, а также других должностей, предусмотренных для замещения специалистами с
выcшем фармобразованием.
Специализация "Предпринимательство в фармации" состоит из трех разделов:
"Основы предпринимательской деятельности в фармации", "Маркетинговые
исследования рынка лекарственных средств", "Внешнеэкономическая деятельность
фармацевтических предприятий". Предпринимательство в фармацевтической отрасли, в
силу специфики и социальной значимости ЛС как товара, занимает особое положение
среди всех видов предпринимательской деятельности. Именно поэтому, будущему
специалисту, который планирует свою карьеру в качестве предпринимателя в области
фармации, следует получить более глубокие теоретические знания и практические
умения, комплекс которых может дать студенту специализация "Предпринимательство в
фармации”.
Особенностью этих дисциплин является высокая динамичность: их содержание
постоянно меняется под влиянием внешней (политической, экономической, социальной)
среды и требует включения новых знаний (фармаэкономики, фармацевтической
логистики, мерчандайзинга, паблик рилейшнз и т.д.).
В последние годы значительно возросло значение этих дисциплин в практической
деятельности провизора. С переходом нашей страны к рыночной экономике изменились
организационно-правовые формы фармацевтических предприятий, новых видов
приобрела деятельность хозяйствующих субъектов, значительно расширился ассортимент
медицинских и фармацевтических товаров, изменились принципы ценообразования на
лекарственные средства. С изменением формы собственности изменилось отношение к
анализу и планированию деятельности, повысилось значение фармацевтического
менеджмента и маркетинга, в практической деятельности все чаще применяются
новейшие информационные технологии. В государстве функционируют органы,
осуществляющие контрольно-разрешительную функцию касательно предприятий,
осуществляющих фармацевтическую деятельность, и которые имеют нормативноправовую базу, которая ее регулирует. Осуществляется регистрация и сертификация
лекарственных средств и других товаров аптечного ассортимента. Постоянные изменения
требуют существенной трансформации подготовки специалистов с высшим
фармацевтическим образованием.
Поэтому в учебных планах студентов последних лет произошли качественные и
количественные изменения, направленные на обеспечение надлежащего качества
подготовки будущих фармацевтических специалистов. ПОГЭ по дисциплине
"УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ФАРМАЦИИ" призван проконтролировать
качество готовности выпускников к своей уже завтрашней деятельности.
Данные материалы разработаны для студентов V курса как путеводитель для
успешной
дачи ПОГЭ. Они включают перечни теоретических вопросов,
производственных задач деятельности, основных задач, умение выполнять которые будут
оцениваться, протоколы с критериями оценивания, образцы задач и примеры их решения
для каждой задачи деятельности, которыми должен обладать провизор.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
"УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ФАРМАЦИИ", ЗНАНИЕ КОТОРЫХ
БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1. Организация фармацевтического обеспечения населения в Украине в
современных условиях.
2. Органы государственного управления в сфере фармации. Цель их создания,
задачи и основные функции. Международные стандарты регулирования деятельности
фармацевтической отрасли.
3. Порядок открытия и деятельности аптек, аптечных пунктов. Разрешительные
документы для открытия аптечных учреждений.
4. Понятие об оптовой реализации лекарств и надлежащую практику
дистрибьюции.
Организационная
структура
субъектов
хозяйствования,
осуществляющих оптовую реализацию лекарственных средств.
5. Задачи и функции аптечных складов (баз). Организационные требования к
деятельности аптечных складов (баз). Функции их основных отделов.
6. Задачи, функции, группы аптек. Основные принципы надлежащей
фармацевтической (аптечной) практики.
7. Организационные требования к деятельности аптек. Отделы аптеки, их
характеристика и задачи. Организация материальной ответственности в аптеках, ее
виды и порядок оформления.
8. Характеристика помещений и оборудования аптек в зависимости от характера
их деятельности. Требования санитарного режима к уборке помещений и личной
гигиены работников аптеки.
9. Порядок проведения входного контроля ГЛС. Основные принципы хранения
ЛС.
10. Суть самолечения. Критерии отнесения препаратов к безрецептурным
лекарствам. Содержание фармацевтической опеки и порядок действий
фамацевтического специалиста при фамацевтической опеке.
11. Организация работы рецептурно-производственного отдела, его функции,
штат и помещения.
12. Общие правила выписывания рецептов. Формы рецептурных бланков, их
классификация и характеристика. Сроки действия и сроки хранения рецептурных
бланков в аптеке.
13. Категории амбулаторных больных, получающих лекарства бесплатно и с
частичной оплатой, особенности оформления выписанных им рецептов. Учет
бесплатных и льготных рецептов и порядок возмещения их стоимости аптеке.
14.1. Правила отпуска ЛС за Государственной програмой «Доступные лекарства».
Реестр ЛС, стоимость каторых подлежит возмещению.
14. Правила оформления рецептов и отпуск наркотических, психотропных
лекарственных средств, прекурсоров списка № 1, ядовитых и сильнодействующих
препаратов, сроки действия и хранения рецептов в аптеке.
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15. Особенности получения наркотических (психотропных) лекарственных
средств из аптечных складов. Особенности их отпуска амбулаторным больным из
аптек Украины. Организация ПКО в аптечных заведениях, его регистрация.
16. Таксировка различных ЛФ. Порядок взимания тарифов за изготовление
экстемпоральных ЛС. Характеристика методов регистрации протаксированных
рецептов.
17. Организация контроля качества ЛС в аптеке. Предупредительные меры при
отпуске и изготовлении ЛС. Обязанности провизора-аналитика, провизора по
контролю качества, уполномоченного лица.
18. Характеристика форм внутриаптечного контроля. Его учет.
19. Качественный химический контроль. ЛС, которые ему подлежат. Лекарства,
которые подлежат полному химическому контролю в аптеке.
20. Требования санитарного режима к изготовлению лекарств в асептических
условиях. Организация контроля ЛС для инъекций.
21. Правила оформления ЛФ для отпуска из аптеки, контроль при отпуске. Сроки
хранения ЛФ, изготовленных в аптеке.
22. Организация работы отдела запасов в аптеке. Организация лабораторных и
фасовочных работ, их значение и учет. Обязанности провизора по изготовлению ВАЗ.
23. Организация фармацевтической помощи стационарным больным. Порядок
выписки ЛС и ИМН для лечебно-профилактических учреждений.
24. Организация поставки аптечных учреждений ЛС и другими товарами
аптечного ассортимента. Контроль качества препаратов, поступающих с аптечного
склада.
25. Значение учета, его задачи, требования, методы и принципы.
26. Формы учета ТМЦ и хозяйственных операций в аптечных учреждениях,
учетные измерители.
27. Бухгалтерский учет как информационная система для принятия
управленческих решений в аптечной сети, потребители бухгалтерской информации.
28. Хозяйственные средства аптечных учреждений, их классификация по составу
и источникам образования. Уставный фонд аптек.
29. Бухгалтерские счета: их строение, классификация, корреспонденция счетов.
План счетов, его значение. Структура бухгалтерского баланса и его составляющие.
30. Источники поступления ТМЦ в аптеки, организация доставки, необходимость
расширения поставок в условиях рынка.
31. Учет поступления товаров и других материальных ценностей в аптеках: в
общей сумме, по группам, предметно-количественный, по срокам годности.
32. Виды тары, учет ее движения. Учет движения вспомогательного материала и
МБП. Отражение этих хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета.
33. Основные средства аптечных учреждений, характеристика, документальное
оформление движения и износа. Понятие об амортизации, назначение, использование.
34. Оборотные средства аптечных учреждений, их структура, классификация,
источники финансирования.
35. Товарные запасы аптеки, характеристика, назначение, факторы, влияющие на
их размер. Методика анализа и планирования поступления товаров.
124

36. Финансирование оборотных средств, основные принципы банковского
кредитования. Виды кредитов и их назначения.
37. Операции по увеличению и уменьшению суммы товарных запасов, их
отражение в бухгалтерских счетах.
38. Товарооборот аптечного предприятия, его значение как экономического
показателя, виды товарооборота, их характеристика. Структура розничного и оптового
товарооборота аптеки, их учет по отдельным видам, методики расчета на плановый
период.
39. Рецептура аптечных учреждений, виды, ее структура и учет. Регистрация
амбулаторных и стационарных рецептов в аптеке.
40. Учет реализации товаров в бухгалтерских счетах. Учет видов расходов
товаров, документальное оформление, отражение в бухгалтерских счетах.
41. Основные положения по ведению кассовых операций. Учет движения
денежных средств в аптеке: приходные и расходые операции, отражение их на счетах
бухгалтерского учета, норматив денежных средств. Порядок сдачи денег в банк.
42. Виды безналичных расчетов, осуществляемых аптечными учреждениями.
Порядок ведения учета средств на текущем счете.
43. Формы оплаты труда аптечных работников в условиях рыночных отношений.
Учет работы и заработной платы. Учет рабочего времени. Виды отпусков и
организация учета отпусков.
44. Удержания из заработной платы. Начисления на заработную плату. Расчет
штатной численности аптечных работников.
45. Инвентаризация, ее задачи и формы, порядок проведения и оформления.
46. Содержание, значение и формы отчетности аптек. Разделы отчета о
финансово-хозяйственной деятельности.
47. Понятие стоимости и цены на ЛС, разновидности цен, их назначение.
Классификация товарного ассортимента аптеки в соответствии с формирования
розничных цен.
48. Ценообразование на лекарства как международная проблема. Порядок
государственного регулирования цен на ЛС в Украине. Методика расчета торговой
наценки на ГЛС согласно нового законодательства.
49. Особенности ценообразования на лекарства индивидуального изготовления.
Суть и значение Таха laborum в развитии аптечного дела.
50. Расходы аптечных предприятий: определение, классификация. Расходы,
включаемые в себестоимость реализованной продукции. Методики расчета затрат.
51. Прибыль и рентабельность аптечных предприятий. Расчет прибыли и
рентабельности. Факторы, которые определяют рост прибыли и рентабельности.
52. Доход от реализации; чистый доход; валовой, операционный,
нераспределенная прибыль.
53. Система налогообложения: понятие, назначение, виды налогов, их суть.
Налоги, действующих в Украине. Особенности налогообложения аптечных
предприятий.
54. Подходы к управлению. Процесс управления. Уровни управления. Система
методов управления.
125

55. Понятие организации в теории менеджмента. Внутренние переменные
организации. Сущность, виды, этапы контроля деятельности организации.
Стратегическое планирование, составляющие процесса.
56. Деятельность руководителя. Функции и организация работы заведующего
аптеки, склада (базы). Социально-психологические аспекты руководства коллективом.
57. Понятие предпринимательства. Принципы, организационные формы,
государственная регистрация предпринимательской деятельности. Государственное
регулирование и поддержка предпринимательства в фармации.
58. Виды предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательского
риска. Виды потерь. Пути снижения риска. Ликвидация предпринимательской
деятельности.
59. Понятие управленческого решения. Классификация управленческих решений.
Методы и подходы к принятию управленческих решений.
60. Понятие и виды организационных коммуникаций. Элементы и этапы
коммуникативного процесса. Препятствия на пути коммуникаций и способы их
устранения.
61. Делопроизводство как функция менеджмента. Понятие документа, его
значение и классификация. Документооборот предприятий фармацевтического
профиля, его виды и этапы.
62. Планирование, формирование и развитие трудовых ресурсов. Структура
фармацевтического образования в Украине. Занятость населения, текучесть кадров,
учет кадров.
63. Понятие конфликта и причины его возникновения. Типы конфликтов. Методы
управления конфликтами. Формальные и неформальные группы, причины вступления
в них, управления ими.
64. Принципы фармацевтической этики и деонтологии. Повышение этичности
поведения специалистов.
65. Коллективный и трудовой договоры. Особенности заключения и расторжения
контракта. Основные трудовые права и обязанности работников. Оформление
документов при приеме / увольнении.
66. Рабочее время, нормы его продолжительности. Время отдыха, перерыва,
праздничные и нерабочие дни. Ежегодные отпуска и порядок их предоставления.
Заработная плата. Гарантии и компенсации для работников.
67. Трудовая дисциплина. Поощрения за успехи в работе и выговоры за
нарушение трудовой дисциплины, порядок их применения. Охрана труда и
обязательные инструкции по охране труда.
68. Значение маркетинга в современных условиях: его определение, основные
составляющие, принципы и функции. Субъекты, задачи и виды фармацевтического
маркетинга.
69. Состояние фармацевтического рынка в Украине. Изучение рынка ЛС.
Нормативно-правовая база маркетинговой деятельности в области фармации.
70. Цель, объекты и методы маркетинговых исследований. Управление
фармацевтическим маркетингом.
71. Сегментирование рынка. Его основные критерии. Целевой рынок. "Рыночное
окно" и "рыночная ниша". Соотношение спроса и предложения. Рыночное равновесие.
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72. Определение потребности в ЛС, исследование их спроса и предложения.
Понятие конкурентоспособности товара. Конкурентоспособность фармацевтического
товара.
73.
Позиционирование
товара
(на
примере
ЛС).
Номенклатура
фармацевтического товара. Ассортиментная политика предприятия. Прогнозирование
ассортимента лекарств.
74. Общие понятия товарной политики. Товарные знаки и упаковка. Этапы
жизненного цикла товара, маркетинговая деятельность предприятия на каждом из них.
75. Маркетинговая стратегия и тактика предприятия (Стратегическая модель
Портера, Матрица Бостон консалтинг групп).
76. Инновационная деятельность предприятий фармацевтического профиля
(понятие "новый товар", основные мотивы для инновационных вкладов). Этапы
разработки новых ЛС.
77. Основные положения государственного регулирования и управления
процессом разработки и производства лекарственных средств. Анализ факторов,
влияющих на ценовую политику.
78. Цены в условиях рынка. Ценовая политика предприятий в зависимости от
типа рынка. Закон спроса и предложения. Анализ ценовой эластичности спроса на
товар. Приспособление цены (скидки).
79. Суть движения товаров (сбыта). Сбытовая политика фармацевтических
предприятий, в т.ч. во внешнеэкономической деятельности. Методы и системы сбыта.
Основы сбытовой логистики.
80. Система сбыта и его стимулирование для фармацевтической продукции.
Задачи, функции, структура, правовое регулирование деятельности аптечных складов.
Стратегии продвижения товара, роль торговых посредников.
81. Реклама и ее роль в коммуникативной политике. Виды, классификация и
составляющие процесса рекламы. Регулирование рекламы на ЛС. Планирование
рекламного бюджета и оценка ее эффективности.
82. Суть, понятие и содержание "Паблик рилейшнз". Его основные функции и
принципы. Некоммерческие формы распространения позитивной информации о
предприятии. Участие в выставках, ярмарках, фирменный стиль. Принципы работы
представителей.
83. Система маркетинговой информации и ее структура. Роль фармацевтической
информации.
84. Международный маркетинг и его среда. Маркетинговая деятельность
зарубежных фармацевтических фирм. Международные правила интерпретации
коммерческих терминов "Инкотермс". Стратегии выхода на международный рынок.
85. Понятие о товаре. Цель и задачи товароведения в системе подготовки
провизоров. Категории нормативно-технической документации на медицинские и
фармацевтические товары.
86. Классификация и кодирование товаров. Понятие о классификации товаров и
ее категории, цель и назначение классификации.
87. Основы материаловедения. Металлические материалы, основные требования к
тем, которые используются для изготовления медицинских изделий. Неметаллические
материалы: понятие о резине, ее классификация и получения каучука.
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88. Средства и методы стерилизации, которые используются в медицине.
Предстерилизационной обработка медицинских изделий.
89. Понятие о товароведные операции и их классификация. Прием товара
(отечественного и импортного) на аптечный склад, его хранение и отпуск. Списание
товара в аптечной сети. Контроль качества ГЛС и ЛРС, которые поступают на
аптечный склад.
90. Порядок заключения договора с поставщиком на поставку продукции и его
содержание. Основные документы, которые оформляются при движении товаров от
поставщика к потребителю.
91. Основные понятия о таре и упаковке. Их классификация по функциональному
назначению. Маркировка потребительской упаковки ГЛС.
92. Готовые лекарственные средства: их классификация, упаковка и контроль
качества. Сроки годности. Требования к хранению ГЛС в зависимости от их физикохимических свойств.
93. Товары ограниченного аптечного ассортимента. Химические реактивы
(ассортимент, классификация, упаковки, маркировки, транспортировки и хранения).
Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные средства. Пиявки
медицинские: особенности ухода и хранения.
94. Организация хранения фармацевтических товаров в аптечных и лечебных
учреждениях. Требования к помещениям и организации хранения фармацевтических
товаров.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ
ТИПИЧНЫХ ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОДЕРЖАНИЕ УМЕНИЙ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ФАРМАЦИИ",
КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ВЫПУСКНИК ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА ИФНМУ
Выпускник должен согласно нормативно-правовых документов, регулирующих
все виды деятельности, осуществлять:
1. Анализ рецептов выписанных врачами:
• определять в прописи и устранять несовместимости лекарственных веществ и
лекарственного растительного сырья;
• проверять и, если необходимо, исправлять разовые, суточные и курсовые дозы
наркотических,психотропных, прекурсоров, ядовитых, сильнодействующих веществ и
нормы отпуска наркотических и приравненных к ним веществ, учитывая
индивидуальные особенности человека (возраст, масса тела и др.).
2. Прием рецептов от населения, осуществление отпуска изготовленных
лекарственных форм и готовых лекарственных средств:
• проверять и анализировать рецепт на правильность выписывания и соответствие
рецептурного бланка;
• рассчитывать количество лекарственных и вспомогательных веществ прописи,
общий объем или массу лекарственного препарата
• протаксировать рецепт с помощью прейскурантов и тарифов, учитывая
особенности лекарственной формы, для определения конечной стоимости лекарств;
• зарегистрировать рецепт в соответствующих журналах, определении
нормативной документацией;
• осуществлять контроль при отпуске лекарственного препарата на соответствие
состава и технологического порядка, правильность оформления к отпуску;
• проводить изъятие, утилизацию и уничтожение неверно изготовленных и
своевременно не полученных больными лекарственных форм с последующим
составлением акта.
3. Ведение первичного учета товарно-материальных ценностей:
• оформлять документы на оплату лекарств, которые отпущены амбулаторным
больным бесплатно или на льготных условиях;
• вести учет розничной и оптовой реализации фармацевтической продукции в
документах первичного учета;
• группировать и учитывать товарно-материальные ценности по учетным
группам;
• вести учет расходов ядовитых, наркотических и приравненных к ним веществ в
соответствующих журналах;
• осуществлять учет движения товара, основных средств, малоценного инвентаря
и других активов;
• регистрировать движение лекарственных средств, подлежащих предметноколичественному учету;
• документально оформлять и учитывать отпуск товаров отделам аптеки и
розничной сети;
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• вести учет расходов товарно-материальных ценностей в соответствующей
документации;
• вести учет лабораторных и фасовочных работ согласно инструкций в
соответствующих журналах, определении нормативной документацией.
4. Планирование заказов лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения:
• планировать ассортимент лекарственных средств и изделий медицинского
назначения с учетом установленного перечня жизненно необходимых лекарственных
средств, сведений о скорости реализации лекарственных средств, цены, наличия в
аптеке и тому подобное.
5. Прием лекарственных средств и изделий медицинского назначения:
• осуществлять прием лекарственных средств и изделий медицинского
назначения по количеству и качеству составлять акты о различиях во время этих
операций.
6. Проведение товароведческой экспертизы лекарственных средств:
• определять товарные группы из ассортимента имеющихся препаратов и другой
фармацевтической продукции по их функциональным знаками, маркировкой и тому
подобное;
• определять Стабильно изделий медицинского назначения при хранении в
течение установленных сроков годности.
7. Обеспечение условий хранения лекарственных средств:
• обеспечивать соответствующие условия хранения ядовитых, наркотических и
приравненных к ним лекарственных средств, а также лекарственных форм с ними;
• обеспечивать условия для предотвращения нежелательных последствий,
учитывая возможное влияние условий хранения на качество товаров аптечного
ассортимента, лекарственного растительного сырья и изделий медицинского
назначения;
• контролировать условия хранения сырья и материалов на предприятиях
фармацевтического профиля.
8. Проведение расчетов, связанных с деятельностью аптечных учреждений:
• проводить расчеты подоходного налога, отчислений из зароботной платы;
• проводить для фармацевтических товаров и медикаментов расчет:
✓
розничных цен,
✓
таможенной стоимости,
✓
отпускных цен аптечных складов,
✓
торговых наценок;
• определять тарифы за изготовление и фасовки лекарственных препаратов,
отражать их в учетных документах;
• учитывая запись в журнале лабораторных и фасовочных работ, рассчитывать и
оформлять дооценка (уценка)
• рассчитывать основную и дополнительную заработную плату, сумм по
временной нетрудоспособности, беременности, оплаты отпусков, за работу
праздничные дни, внеурочные работы.
9. Организация и контроль кассовых операций и безналичных расчетов с
поставщиками и покупателями фармацевтических товаров:
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• организовывать и контролировать ведение кассовых операций, работу
электронных контрольно-кассовых аппаратов ЭККА, учетных операций в журнале
кассовых машин;
• организовывать ведение безналичных операций, проводить контроль их
осуществления в оборотной ведомости и банковских документах.
10. Ведение учета результатов деятельности:
• составлять товарный отчет и отчет о финансово-хозяйственной деятельности
аптеки и структурного подразделения;
• учитывая учетные данные, рассчитывать и анализировать для аптеки и
структурного подразделения
✓ торговые наложения,
✓ расходы,
✓ прибыль,
✓ рентабельность,
✓ реализованные торговые наложения,
✓ нормативы товарных запасов в днях и в сумме,
✓ нормативы других активов;
• проводить инвентаризацию фармацевтических товаров и других товарноматериальных ценностей, оформлять соответствующие документы по их учету,
рассчитывать естественную потерю;
• отражать на счетах бухгалтерского учета движение товарно-материальных
ценностей аптеки, операции по учету денежных средств;
• заполнять регистры бухгалтерского учета и осуществлять анализ хозяйственных
средств аптеки и источников их создания по бухгалтерскому балансу.
11. Планирование деятельности аптеки и структурных подразделений:
• учитывая учетные данные за предыдущие периоды работы для аптеки и ее
структурного подразделения планировать:
✓ товарооборот
✓ торговые наложения
✓ расходы
✓ прибыль
✓ другие экономические показатели
• составлять заказ на аптечный склад и других поставщиков на получение
лекарств и товаров аптечного ассортимента, учитывая нормативные документы МЗ
Украины;
• осуществлять комплексное информационное обеспечение подготовки и
заключения договоров купли-продажи, контрактов на основе своевременного
обновления соответствующих разделов баз данных информационно-управленческой
маркетинговой системы, используя автоматизированные информационно-поисковые
системы и технические средства;
• составлять коммерческие соглашения, соглашения о сотрудничестве с деловыми
партнерами и осуществлять постоянную работу с клиентами согласно заключенным
договорам, контролировать выполнение договорных обязательств поставщиками
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продукции, сырья и материалов, используя нормативно-правовые документы и
отдельные положения МЗ Украины.
12. Основание и организация фармацевтического заведения:
• обосновывать и определять оптимальную форму хозяйствования, готовить
учредительные документы;
• определять и формировать организационную структуру фармацевтического
заведения, создавать положения о структурных подразделениях, определять их задачи
и необходимые должности.
13. Деятельности аптек и структурных подразделений предприятий
фармацевтической отрасли:
• составлять сведения о наличии материально-технической базы и
квалифицированного персонала, необходимых для осуществления хозяйственной
деятельности по розничной торговле лекарственными средствами аптеки, аптечного
пункта, а также организационные документы, необходимые для их деятельности;
• организовывать рабочее место провизора-технолога по приему рецептов и
отпуска лекарств, провизора-аналитика и провизора по изготовлению внутренних
аптечных заготовок;
• используя маркетинговую, статистическую, ведомственную информацию
участвовать в разработке отдельных разделов бизнес-плана;
• устанавливать необходимые объемы заказов на лекарственные препараты;
• проводить мероприятия по снижению предпринимательского риска путем
использования страхования, диверсификации, достоверной информации и оформлять
соответствующие документы.
14. Делопроизводства фармацевтического учреждения (предприятия):
• составлять приказы, распоряжения, инструкции, положения, правила, деловые
письма и другие документы о деятельности фармацевтического предприятия и
аптечного учреждения;
• организовывать эффективный документооборот фармацевтических учреждений,
контроль, систематизацию и хранение документов;
• организовывать заключение договоров о материальной ответственности с
фармацевтическими работниками.
15.
Организационно-методическое
руководство
производственной
деятельностью фармацевтических учреждений и предприятий:
• обосновывать план организационно-методических и производственных
мероприятий, направленных на координацию программы деятельности, решения
финансовых и социальных вопросов, установления направлений использования
прибыли;
• планировать, организовывать и проводить оперативные и итоговые
производственные совещания работников учреждения (предприятия) с принятием
соответствующих управленческих решений;
• решать производственные, финансовые, маркетинговые и другие задачи с целью
повышения показателей эффективности деятельности предприятия.
16. Управление персоналом (коллективом, организацией):
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• осуществлять адекватный подбор кадров с учетом их профессиональной
подготовки, деловых и личных качеств, определять функционально-должностные
обязанности;
• принимать и увольнять работников, контролировать порядок ведения и учета
записей в трудовых книжках;
• заключать и расторгать трудовой договор, участвовать в подготовке
коллективного
договора,
оформлять
соответствующие
организационнораспорядительные документы;
• рассчитывать штатную численность работников аптеки, составлять штатное
расписание, проводить анализ производительности труда и эффективности
использования фармацевтических кадров в аптеке;
• выявлять резервы повышения эффективности труда сотрудников аптеки на
основе критериев эффективности, анализа затрат рабочего времени и построения
моделей рационального его использования с помощью показателей эффективности.
17. Проведение информационной работы:
• составлять информационные сообщения для врачей и младших специалистов
фармации о новых лекарственных препаратах и новые показания к применению
известных лекарственных препаратов, данные автоматизированных информационных
систем;
• обеспечивать врачей и аптечных работников систематической и оперативной
фармакоэкономической информацией о лекарственных средствах и изделиях
медицинского назначения, о перспективах медикаментозного обеспечения, наличия
или отсутствия в аптеках лекарственных средств и их аналогов;
• информировать врачей об ошибках в прописываемых лекарственных препаратов
в рецептах (неправильность оформления, наличие несовместимости и др.) И давать
рекомендации по их устранению;
• готовить и систематизировать рекламно-информационные материалы по
расчетам финансово-экономических показателей в постоянно действующих и
тематических выставок лекарственных средств, к проведению презентаций,
симпозиумов, конференций, проводить их и оценивать эффективность;
• проводить мероприятия по внедрению новых лекарственных средств в аптечную
сеть и анализировать их результаты по карточкам обратной связи, в соответствии с
Государственным регулирования и управления процессом разработки и производства
лекарственных препаратов, международного и отечественного фармцевтического
законодательства.
18. Профессиональное общение с врачами, больными и коллегами:
• обеспечивать здоровый социально-психологический климат в коллективе;
• формировать отношения с больными и врачами с целью выполнения этических
критериев ВООЗ и принципов надлежащей аптечной практики по продвижению
лекарственных средств на рынке, минимизации злоупотребления и неправильного
использования лекарственных средств;
• готовить материалы с использованием ведомственной и производственной
информации для проведения производственных совещаний, организовывать их
проведения и оформлять результаты в виде протокола.
19. Маркетинг лекарственных препаратов:
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• осуществлять сегментирование рынка по демографическим, психографическим
и др. характеристиками, заболеваемостью, профилем оказания врачебной и
медицинской помощи;
• анализировать наличие лекарственных средств на конкретном сегменте рынка
по ассортиментной, ценовой характеристиками, за предприятиями-производителями,
определять их конкурентоспособность, оформлять общие аналитические таблицы;
• определять ассортимент самых необходимых лекарственных препаратов и
медицинских средств для определенных групп населения на основании анализа
данных о региональной заболеваемости;
• используя данные товарного ассортимента лекарственных препаратов и
номенклатуру фармацевтического товара, а также информационно-поисковые системы
и соответствующие технические средства, анализировать прайс-листы и другие
источники маркетинговой информации фирм и предприятий-производителей
лекарственных средств с целью определения ассортиментно-ценовых характеристик
продукции,что предлагается ;
• на основе методов анкетирования, опросы, интервьюирование потребителей по
оформлению их сводных результатов для принятия управленческих решений,
проводить маркетинговые исследования отдельных лекарственных средств и их
фармакотерапевтических групп;
• согласно предпочтениями потребителей и положения конкурентов на рынке на
основе данных экспертных оценок, проводить позиционирование лекарственных
препаратов;
• изучать и анализировать требования и мотивации потребителей лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, используя анкетирование и опрос их с
целью определения перечня предложений для фармацевтического предприятия по
изменению ассортиментной политики.
20. Определение потребности в лекарственных средствах:
• составлять прогнозы закупки лекарственных средств различных
фармакотерапевтических групп в соответствии с тенденцией этапа их жизненного
цикла, остатков в виде перечня лекарственных средств;
• на основе знаний соответствующих методик статистической, ведомственной
информации определять и рассчитывать: потребность в лекарственных препаратах
различных фармакотерапевтических групп и ассортиментных позиций на
фармацевтическом рынке;
•
определять
и
применять
эффективные
каналы
товародвижения
фармацевтической продукции в зависимости от экономической ситуации на рынке
производителей, фирм-посредников, поставщиков;
• отслеживать товародвижения, определять проблемный препарат и осуществлять
меры стимулирования сбыта, используя банк данных маркетинговой информации;
• анализировать причины снижения продаж лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения с учетом данных о наличии на фармацевтическом рынке
конкурентной
продукции,
заболеваемости
населения,
уровня
лечебнопрофилактической помощи, сезонности и т.д. и оформлять отчет.
21. Определение количественных характеристик фармацевтического рынка:
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• определять структуру и преимущество конкурентов, анализировать их
ассортиментную, товарно-ценовую, сбытовую политику для определения
конкурентоспособности фармацевтического учреждения или предприятия;
• проводить анализ ценовой политики субъектов фармацевтического рынка за
фармакотерапевтическими группами, ассортиментными позициями, производителями
и обобщать в виде аналитического отчета;
• определять и анализировать сравнительные характеристики сбыта отдельных
групп и наименований лекарственных средств и оформлять аналитические отчеты на
основе данных о реализации;
• рассчитывать емкость рынка лекарственных препаратов по экономическим
показателям (объем производства, товарные запасы, показатели экспорта и импорта)
для конкурентного его сегмента;
• проводить предварительную экспертизу договоров купли-продажи, контрактов с
позиций условий поставки (объем партии товара, цена, условия расчетов: подписка,
отсрочка платежа, скидки и т.д.) по оформлению заключения экспертизы.
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ФАРМАЦИИ"
Для выпускников фармацевтического факультета дневной и заочной формы
обучения аттестация выпускников по дисциплине "Управление и экономика в
фармации" осуществляется в 2 этапа:
Этап I – лицензионный экзамен "Крок-2. Фармация";
Этап II – комплексный практически ориентированный государственный экзамен
"Управление и экономика в фармации"
ПОГЭ "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ФАРМАЦИИ" проводится в виде
комплексного практически-ориентированного. Отличие между традиционным
проведением АВ и комплексным практически-ориентированным экзаменом в том, что
студент путем выбора определяет не перечень предлагаемых теоретических вопросов
и практических навыков, а выполняет под контролем комиссии определенные задачи
деятельности. Перечень задач деятельности, оцениваются, построенный на основе
отраслевых стандартов высшего образования - образовательно-квалификационной
характеристики и образовательно-профессиональной программы подготовки
специалиста направления "Фармация", которые определяют общие требования к
свойствам и качествам выпускника высшего учебного заведения.
После изучения цикла дисциплин организационно-экономического направления
выпускник фармацевтического высшего учебного заведения должен уметь выполнять
4 основных производственных функции (определенных типов деятельности), которые
достигаются осуществлением 21 типичной задачей деятельности. Каждой задаче
соответствует система умений по решению этой типовой задачи деятельности. Во
время демонстрации выпускником практического умения экзаменаторы могут
задавать ему теоретические вопросы для проверки теоретических знаний.
При проведении государственного комплексного практически-ориентированного
экзамена "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ФАРМАЦИИ" для оценки личных и
профессиональных качеств выпускника на способность решать перечисленные задачи
деятельности кафедрой ОЭФ и ТЛ разработаны специальные задания, которые
сгруппированы в 2 блока. В соответствии с ними разработаны 2 Протоколы
проведения и оценки ПОГЭ.
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ЗАДАЧ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УМЕНИЙ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
"УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ФАРМАЦИИ"
Результат ПОГЭ по дисциплине "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В
ФАРМАЦИИ" для студентов дневной и заочной формы обучения определяется
требованиями кредитно-модульной системы организации учебного процесса.
Отдельно оцениваются 2 протокола:
первый протокол содержит 4 типичных задачи деятельности, каждая из которых
оценивается баллами «1», «0,5», «0» (выполнено, выполнено не полностью, не
выполнено) - СА1,
второй протокол содержит 11 ситуационных задач, основных умений и навыков,
которые оцениваются баллами «1» и «0» (выполнено, не выполнены) - СА2.
Балл за первую (вторую) часть экзамена определяется как среднее
арифметическое всех баллов, зафиксированных в индивидуальном протоколе
проведения и оценки соответствующей части экзамена. Средние арифметические
баллы за первую СА1 и вторую СА2 части экзамена лежат в диапазоне от 0 до 1 и
округляются до двух знаков после запятой. Оценка выпускника на экзамене по 200балльной шкале вычисляется по формуле:
(СА1 + СА2) / 2 * 200
Конвертация суммы баллов набранных студентом отдельно по протоколам №1 и
№2 в оценку на государственном экзамене по 200-балльной шкале и традиционной - 4балльной шкале проводится в соответствии с табл. 1, 2.
Таблица 1
Критерии установления оценки по традиционной 4-балльной шкале
Оценка за 200-бальной шкалой

Оценка за 4-бальной шкалой

От 180 до 200 баллов

5, «отлично»

От 140 до 179 баллов

4, «хорошо»

От 101 до 139 баллов

3, «удовлетворительно»

100 баллов и меньше

2, «неудовлетворительно»

После проведения ПОГЭ для всех студентов отделом ECTS проводится
ранжирование для определения оценок по шкале ECTS в соответствии с
существующими нормами (табл. 3). Студенты, которые получили на экзамене 100
баллов и меньше (оценка «2»), не вносятся в список студентов, ранжируются.
Результаты ранжирования заносятся в соответствующие сведения и протоколы.
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Таблица 2
Номограмма оценивания на аттестации выпусников за 200-бальной шкалой и
традиционной 4-бальной шкалой
Протокол №2
Об. бал
Об. бал

Ср. бал

11

1

10

0,91

9

0,82

8

0,73

7

0,64

6

0,55

5

0,45

4

0,36

3

0,27

2

0,18

1

0,09

0

0

Протокол №1

4
1

3,5
0,88

3
0,75

2,5
0,63

2
0,5

1,5
0,38

1
0,25

0,5
0,13

0
0

1,00 200
5

0,94
188
5
0,895
179
4
0,85
170
4
0,805
161
4
0,76
152
4
0,715
143
4
0,665
133
3
0,62
124
3
0,575
115
3
0,53
106
3
0,485
97
2
0,44
88
2

0,88)
176
4
0,83
166
4
0,79
158
4
0,74
148
4
0,70
140
4
0,65 130
3

0,815
163
4
0,77
154
4
0,725
145
4
0,68
136
3
0,635
127
3
0,59
118
3
0,54
108
3
0,495
99
2
0,45
90
2
0,405
81
2
0,36
72
2
0,315
63
2

0,75
150
4
0,71
142
4
0,66
132
3
0,62
124
3
0,57
114
3
0,53
106
3
0,48
96
2
0,43
86
2
0,39
78
2
0,34
68
2
0,30
60
2
0,25
50
2

0,69
138
3
0,645
129
3
0,60
120
3
0,555
111
3
0,51
102
3
0,465
93
2
0,415
83
2
0,37
74
2
0,325
65
2
0,28
56
2
0,235
47
2
0,19
38
2

0,63
126
3
0,58)
116
3
0,54
108
3
0,49
98
2
0,45
90
2
0,40
80
2
0,35
75
2
0,31
62
2
0,26
52
2
0,22
44
2
0,17
34
2
0,13
26
2

0,565
113
3
0,52
104
3
0,475
95
2
0,43
86
2
0,385
77
2
0,34
68
2
0,29
58
2
0,245
49
2
0,20
40
2
0,155
31
2
0,11
22
2
0,065
13
2

0,50
100
2
0,46
92
2
0,41
82
2
0,37
74
2
0,32
62
2
0,28
56
2
0,23
46
2
0,18
36
2
0,14
28
2
0,09
18
2
0,05
10
2
0,00
0
2

0,96
192
5
0,91
182
5
0,87
174
4
0,82
164
4
0,78
156
4
0,73
146
4
0,68
136
3
0,64
128
3
0,59
118
3
0,55
110
3
0,50
100
2

0,60
120
3
0,56 112
3
0,51
102
3
0,47
94
2
0,42
84
2
0,38
76
2

Таблица 3
Критерии определения оценки ECTS
Статистический показатель
Оценка ECTS
Самые лучшие 10% студентов

«A»

Следующие 25% студентов

«B»

Следующие 30% студентов

«C»

Следующие 25% студентов

«D»

Последнии 10% студентов

«E»
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5. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ БУДУТ
ОЦЕНИВАТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ
ВЫПУСКНИКОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В
ФАРМАЦИИ"
5.1. Перечень нормативно-правовых документов
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії ВР України 28.06.1996р.
2. Закон України №2801-ХІІ від 19.11.1992 р. “Основи законодавства України про
охорону здоров’я”.
3. Закон України №123/96-ВР від 4.04.1996 р. “Про лікарські засоби”
4. Закон України N 755-IV 15.05.2003 “Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб – підприємців”
5. Закон України № 222-19 від 02.03.2015 р.“Про ліцензування видів господарської
діяльності ”
6. Податковий Кодекс України від 02.12.2010 (Закон № 2755-VI).
7. Закон України № 436- IV 16.01.2003 р. “Господарський Кодекс України”
8. Закон України № 435-IV від 16.01.2003 р. “Цивільний Кодекс України”
9. Закон України № 80731-10 від 07.12.1984 р. “Кодекс України про
адміністративні правопорушення”
10.Закон України № 2341-II від 05.04.2001 “Кримінальний Кодекс України”
11.Закон України № 322-VIII від 10.12.1971 р. “Кодекс законів про працю України
”
12.Закон України № 3682-XII від 15.12.1993 р. “Про захист прав споживачів”
13.Закону України № 505/96 від 15.11.1996 р. “Про відпустки”
14.Закон України №996-ХІУ від 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”
15.Закон України № 270/96-ВР від 03.07.1996 р. “Про рекламу”.
16.Закон України №863 –ХІV від 8.07.1999 р. “Про внесення змін до Закону “Про
обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і
прекурсорів”.
17.Постанова КМ України № 1303 від 17.08.1998 р. “Про впорядкування
безоплатного та пільгового відпуску ЛЗ за рецептами лікарів у разі
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями
захворювань” (зі змінами).
18.Постанова КМ України № 770 від 06.05.2000 р. “Про затвердження Переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”.
19.Постанова КМ України № 589 від 03.06.2009 р. “Про затвердження Порядку
провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом”.
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20.Постанова КМУ № 333 від 25.03.2009 р. “Деякі питання державного
регулювання цін на ЛЗ і ВМП” (в редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 13 грудня 2017 р. № 1081).
21.Постанова КМУ № 955 від 17.10.2008 р. “Про заходи щодо стабілізації цін на
ЛЗ і ВМП”.
22.Постанова КМУ № 152 від 17.03.2017 р. “Про забезпечення доступності
лікарських засобів”.
23.Постанова КМУ № 862 від 09.11.2016 р. “Про державне регулювання цін на
лікарські засоби”.
24.Постанова КМУ № 863 від 09.11.2016 р. “Про запровадження відшкодування
вартості лікарських засобів”.
25.Постанова КМУ № 929 від 30.11.2016 р. “Про затвердження Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів,
оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів
(крім активних фармацевтичних інгредієнтів)”.
26.Наказ МОЗ України № 385 від 28.10.2002р. “Про затвердження переліків
закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я”.
27.Наказ МОЗ України № 599 від 02.04.2018 р. “Про затвердження Переліку
лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без
рецептів з аптек та їх структурних підрозділів”.
28.Наказ МОЗ України № 275 від 31.05.2006р. “Про затвердження Інструкції по
санітарно-протиепідемічному режиму аптечних закладів”.
29.Наказ МОЗ України № 360 від 19.07.2005 р. “Про затвердження Правил
виписування рецептів на ЛЗ і ВМП, Порядку відпуску ЛЗ і ВМП з аптек та їх
структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення
рецептурних бланків.”
30.Наказ МОЗ України № 395 від 31.12.1996 р. “Про затвердження Методичних
рекомендацій по визначенню вартості виготовлення і фасування ЛЗ і ВМП“.
31.Наказ МОЗ України № 812 від 17.10.2012 р. “Про затвердження Правил
виробництва (виготовлення) та контролю якості ЛЗ в аптеках“.
32.Наказ МОЗ України № 677 від 29.09.2014 р. “Про затвердження Порядку
контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі”.
33.Наказ МОЗ України № 584 від 16.12.2003 р. “Про затвердження Правил
зберігання та проведення контролю якості ЛЗ у ЛПЗ”.
34.Наказ МОЗ України № 44 від 16.03.1993 р. “Про організацію зберігання в
аптечних установах різних груп ЛЗ і ВМП”.
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5.2. Перечень
типичных лекарственных препаратов для осуществления входного контроля
уполномоченным лицом аптеки
1. L- тироксин Берлин-Хеми 100 табл. 100 мг №50, Берлин-Хеми АГ, Германия;
2. Аллопуринол табл.100мг №50, Борщаговский ХФЗ, Украина
3. Алохол таб.п / о конт.ячейк. уп., № 50, Борщаговский, ХФЗ
4. Альмагель-Нео обществ. фл. 170 мл, Балкан Фарма, Болгария
5. Амброксол-Дарница таб.0,03 контурн.ячейк.уп., №20, Дарница, Украина
6. Анаприлин-Здоровье таб.10мг, конт.ячейк.уп., № 50, Здоровье, Украина
7. Аскорбиновая кислота табл. 25 мг №10, ОАО «Технолог», Украина
8. Аспирин С таб.шип., № 10, Bayer Health Care, Германия
9. Атропин-Дарница р-р д / ин., 0,1% амп.1мл, №10, Дарница, Украина
10. Ацикловир-Фармак, табл. 200мг, ОАО «Фармак», Украина
11. АЦЦ 200 таб, шип.200мг, №20, Sandoz, Швейцария
12. Баралгетас табл. № 100, Югоремедия АО, Республика Сербия
13. Бензилпенициллин 1,0 пор.д / и №1 Корпорация Артериум ОАО
Киевмедпрепарат, Украина
14. Бисакодил супп.ректал. 0,01 г, конт.ячейк.уп., № 10, ОАО «Монфарм»,
Украина.
15. Бисопролол-ратиофарм табл. 5 мг № 50, Ратиофарм, Германия
16. Бициллин-5пор.д / и №1 Корпорация Артериум ОАО Киевмедпрепарат,
Украина;
17. Бромгексин-Здоровье таб.8мг № 10 Здоровье, Украина
18. Верапамил-Дарница таб.п / о 40 мг конт. ячейку. уп. №10, Дарница, Украина
19. Викасол 1% амп.1 мл №10 ЗАО ФФ «Дарница», Украина
20. Гепарин 5000 МЕ 4 мл №5, Биолик, Украина
21. Гидрохлоротиазид таб 25мг №10, Борщаговский, ХФЗ
22. Глибенкламид табл.5 мг №50, ТОЗ ФК «Здоровье», Украина
23. Гликлазид- Здоровье табл. 0,08 №30, ТОЗ ФК «Здоровье», Украина
24. Глутаргин таб.0,25г.конт. ячейк уп., №10, здоровье, Украина
25. Дигоксин таб.0,25мг конт. ячейк уп., №40, Борщаговский ХФЗ, Украина
26. Диклофенак натрия-Дарница 2,5% амп. 3 мл №10, ЗАО ФФ «Дарница»,
Украина
27. Дилтиазем таб.0,06 гблист. №10, Лубныфарм, Украина
28. Дипиридамол, табл.0,025 №40, ЗАО НПЦ Борщаговский ХФЗ, Украина
29. диазолин-Дарница табл. 0,1, конт.ячейк уп., №10, Дарница, Украина
30. Димедрол 1% амп. 1 мл №10 Корпорация Артериум ОАО Галичфарм,
Украина
31. Доксициклин капс. 100мг №10, ЗАО НПЦ Борщаговский ХФЗ, Украина
32. Допегит таб.250мг, №50, Egis, Венгрия
33. Дротаверин таб.0,04г, №30, Киевмедпрепарат, Украина
34. Эналаприл-Здоровье, табл. 0,01 №20, ТОЗ ФК «Здоровье», Украина
35. Эритромицин, табл. 100мг №20 ЗАО НПЦ Борщаговский ХФЗ, Украина
36. Эуфиллин-Здоровье, 2% амп.5мл №10, ТОЗ ФК «Здоровье», Украина
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37. Ибупрфен табл. 200мг №10, ЗАО «Технолог», Украина
38. Индапен таб.2,5мг № 20 Polpharma, Польша
39. Кальция глюконат 10% амп.10мл №10 ЗАО ФФ «Дарница», Украина
40. Каптоприл табл.25мг №20, Корпорация Артериум ОАО Киевмедпрепарат,
Украина"
41. Кислота аминокапроновая р-р инф. 5% фл. 100 мл, ОАО «Инфузия», Украина
42. Клопидогрел таб.п / о 75мг № 10, ФК «Здоровье», Украина
43. Клофелин-Дарница таб.0,15 мг, контурн.ячейк.уп., №10, Дарница, Украина
44. Левофлоксацин-Здоровье таб.250мг конт. ячейк уп., №10, Здоровье, Украина
45. Лидокаин-Здоровье р-р д / ин. 2% амп.2мл., №10, Здоровье, Украина
46. Лизиноприл-ратиофарм табл. 10 мг №30, Ратиофарм, Германия
47. Лозартан-КРКА табл. 50 мг №30, КРКА, Словения
48. Лоратадин таб., 0,01 конт. ячейку. уп., № 20, ОАО «Фармак», Украина
49. Маалокс таб. № 20 Sanofi-Aventis, Италия
50. Магния сульфат 25% амп. №10, Корпорация Артериум ОАО Галичфарм,
Украина
51. Метилпреднизолон-ФС таб., Конт. ячейку. уп., № 30, Фармастарт, Украина
52. Метоклопрамид-Дарница 0,5% амп. 2 мл №10, ТОЗ ФФ «Дарница», Украина
53. Метопролол табл.50мг №30, Корпорация Артериум ОАО Киевмедпрепарат,
Украина
54. Метронидазол-Здоровье табл. 0,25 №20, ТОЗ ФК «Здоровье», Украина
55. НИМЕСИЛА гран.д / п сусп.100мг пакетик 2г, №30, Berlin-Chemie Menarini,
Германия
56. Нистатин-Здоровье таб.п / о 500000 ЕД блистер, №20, Здоровье, Украина
57. Нитроглицерин-Здоровье 0,0005 конт., №40, Здоровье, Украина
58. Нитроксолин таб.п / о 50мг конт.ячейк уп., №10, Борщаговский, ХФЗ
59. Нитросорбид табл. 10 мг №40, ЗАО НПЦ Борщаговский ХФЗ, Украина
60.Нифедипин табл. 10 мг № 50, ЗАО ФФ «Дарница», Украина
61. Норфлоксацин-Здоровье, табл. 0,4 №10, ТОЗ ФК «Здоровье» Украина
62. Омепразол капс. 20 мг №30, ОАО «Фармак», Украина
63. Панангин таб. №50, Гедеон Рихтер, Венгрия
64. Панкреатин 8000 табл. №50, ЗАО «Технолог», Украина
65. Папаверин-Дарница р-р д / ин 2% амп. 2 мл №10, ЗАО ФФ «Дарница»,
Украина
66. Пентоксифиллин-Дарница таб., 200 мг контурн.ячецк.уп., № 20, Дарница,
Украина
67. Пирацетам таб.п / о 0,2контурн.ячейк.уп., №60, Галичфарм, Украина
68. Пиридоксин 5% амп.1мл №10 ЗАО ФФ «Дарница», Украина
69. Платифиллин-Здоровье, 0,2% амп. 1 мл №10, ТОЗ ФК «Здоровье», Украина
70. Преднизолон мазь д / зовн.вик 0,5% туба 10 г, АО «Нижфарм», РФ
71. Престариум табл. 5 мг №30, Лаборатории Сервье, Франция
72. Ранитидин-Дарница табл. 0,15 №10, ЗАО ФФ «Дарница», Украина
73. Рибавирин-Астрафарм, капс.200мг блистер, №30, Астрафарм, Украина
74. Сибазон таб.0,005 контурн.ячейк.уп., №20, Здоровье, Украина
75. Спиронолактон табл. 25 мг №30, ЗАО ФФ «Дарница», Украина
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76. Сульфадиметоксин табл. 500 мг №10, ЗАО ФК «Здоровье», Украина
77. Тардиферон таб.пролонг. улучш саха. обол. 0,08 мг №30, Пьер Фабр
Медикамент Продакшн, Франция
78. Теопэк табл. 300 мг №50, ЗАО НПЦ Борщаговский ХФЗ, Украина
79. Тиотриазолин суппоз. 0,2 конт.ячейк.уп., №5, Лекхим-Харьков, Украина
80. Триметазидин-ратиофарм табл. 20 мг №60, Ратиофарм, Германия
81. Уролесан 25 мл род. фл. кап, Галичфарм, Украина
82. Фамотидин-Здоровье табл. п / о 0,02 г конт. ячейку. уп., №10, Здоровье,
Украина
83. Фуразолидон таб.0,05г контур безьячейк. уп., № 20, Луганский ХФЗ, Украина
84. Фуросемид табл. 40 мг №50, ЗАО НПЦ Борщаговский ХФЗ, Украина
85. Хофитол табл. 200 мг №180, Лаборатории Роза-Фитофарм, Франция
86. Цефтриаксон 1.0г № 10, Корпорация Артериум ОАО Киевмедпрепарат,
Украина
87. Цианокобаламин р-р д / ин., Амп. 0,05% -1мл., № 10, Галичфарм, Украина
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5.3. Перечень
типичных рецептов для выписки и таксировки.
1. Готовые ЛС (с наркотическими, психотропными веществами, прекурсорими
списка №1, сильнодействующими или ядовитыми веществами).
1.1.Возьмы: Раствора трамадола 5% - 1 мл
Выдай таких доз № 5 в амп.
Обознач. По 1 мл в/м 1 раз в день
1.3.Возьми: Раствора диазепама 5 мг - 2 мл
Выдай таких доз № 5 в амп.
Обознач. По 1 мл в/м 1 раз в день

1.2. Возьми: феназепама 0,000
Выдай таких доз № 10 в таблетках
Обознач. По 1 табл. на ночь внутрь
1.4. Возьми: Таблеток Еленуму 0,01
Выдай таких доз № 10 в таблетках
Обознач. По 1 табл. на ночь внутрь

2. Экстемпоральные ЛС (с наркотическими, психотропными веществами,
прекурсорами списка №1, сильнодействующими или ядовитыми веществами).
2.1. Возьми: Кодеина фосфата 0,2
Настойки Валерианы 18 мл
Настойки Ландыша 10 мл
Воды мятной 250 мл
Смешай. Выдай. Обознач. До 20
капель на сахар 3 раза в день внутрь.
2.3 .: Возьми: Фенобарбитала 0,03
ацетилсалициловой кислоты
Фенацетина по 0,025
Смешай, чтобы образовался
порошок.
Дай таких доз № 5.
Обознач. По 1 порошке 3 раза в
день внутрь.
2.5. Возьми: Эфедрина гидрохлорида 0,1
Протаргола 1,0
Ментола 0,2
Вазелина 8,0
Ланолина 2,0
Смешай, чтобы образовалась мазь
Выдай. Обознач. Смазывать обе
ноздри 2 раза в день.
2.7. Возьми: Кодеина фосфата 0,1
Натрия бромида
Натрия гидрокарбоната по 4,0
Настойки валерианы 5,0
Воды очищенной 150 мл.
Смешай. Выдай. Обознач. По 1 ст.л.
3 раза в день внутрь.
2.9. Возьми: Атропину сульфату 0,05
Новокаину 0,2
Раствора адреналину гидро хлориду
0,1% - 10 мл
Смешай. Выдай. Обознач. По 1мл
на ингаляцию 1 раз на день.

2.2. Возьми: Кодеина фосфата 0,2
Раствора кальция хлорида
5% - 200 мл
Настойки валерианы 10 мл
Адонизида 2 мл.
Смешай. Выдай. Обозная. По 1 ст. л. 3
раза в день внутрь.
2.4. Возьми: Фенобарбитала 0,01
Сахара 0,2
Смешай, чтобы образовался порошок.
Дай таких доз № 20.
Обознач. По 1 порошке перед сном
внутрь.
2.6. Возьми: етилморфина г/хл 0,002
Сахара 0,2
Смешай, чтобы образовался порошок.
Выдай таких доз №10
Обознач. По 1 порошке 3 раза в день
внутрь.
2.8. Возьми: Этилморфина г/хл. 0,2
Натрия бромида
Натрия гидрокарбоната по 2,0
Настойки валерианы 15,0
Воды очищенной 250 мл.
Смешай. Выдай. Обознач. По 1
десертной л. 3 р. / день внутрь.
2.10. Возьми: Эфедрину гидрохлориду0,4
Калию йодиду 3.0
Воды очищенной до 150ml
Смешай. Выдай. Обознач.. По 1 ст. л. 3
раза на день внутрь после принятия пищи.
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3. Порошки, суппозитории.
3.1. Возьми: Кислоты ацетилсалициловой 3.2. Возьми Натрия гидрокарбоната
Фенацетина по 0,25
Магния оксида по 0,25
Сахара 2,0
Сахара 0,3
Смешай, чтобы образовался порошок
Смешай, чтобы образовался порошок
Выдай таких доз № 16
Выдай таких доз № 10
Обознач. По 1 порошку 2 раза в день
Обознач. По 1 порошку 3 раза в день
внутрь.
внутрь.
3.3. Возьми: Антипирина 5,0
3.4. Возьми: Кислоты ацетилсалициловой
Фенацетина 1,5
Кофеина бензоата натрия
Кофеина бензоата натрия 2,0
Тиамина хлорид по 0,3
Смешай, чтобы образовался порошок
Смешай, чтобы образовался порошок
Разделы на равные части № 20
Выдай таких доз № 20
Обознач. По 1 порошку 2 раза в день
Обознач. По 1 порошку 1 раз в день
внутрь.
внутрь.
3.5. Возьми: Этакридина лактата
3.6. Возьми: Кислоты стеариновой 5,0
Новокаина по 0,02
Натрия гидрокарбоната 2,0
Масла какао сколько надо
Масла какао сколько надо
Смешай, чтобы образовались
Смешай, чтобы образовались
суппозитории
суппозитории
Выдай таких доз № 10
Разделы на равные части № 20
Обознач. Вводить по 1 свече на ночь
Обознач. Вводить по 1 свече на ночь
в прямую кишку
в прямую кишку

4. Растворы, микстуры.
4.1. Возьми: Калия йодида 4,0
Воды очищенной 200 мл
Смешай. Выдай. Обознач. По 1
чайной ложке 3 раза в день внутрь.
4.3. Возьми Р-ра кислоты борной
2% -200мл
Выдай. Обознач. Полоскать полость
рта 3 раза в день.
4.5. Возьми: Раствора натрия салицилата
20% - 100 мл
Стерильно!
Выдай. Обознач. Для инъекций.

4.2. Возьми: Раствора анальгина
3% -200 мл
Калия бромид 4,0
Смешай. Выдай. Обознач. По 1
столовой ложке 3 раза в день внутрь.
4.4. Возьми: Раствора меди сульфата
2% - 100 мл
Выдай. Обознач. Для спринцевания 2
раза в день
4.6. Возьми: Настоя корня алтеи 200 мл
Кофеина бензоата натрия 3,0
Натрия салицилата 3,0
Смешай. Выдай. Обознач по 1 чайной
ложке 3 раза в день внутрь.
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5. Мази
5.1. Возьми: Мази цинковой 50,0
Выдай. Обознач. Наносить на
пораженные участки кожи 2 раза в
день

5.2 Возьми: Масла персикового 5,0
Воска белого 3,0
Ланолина безводного 1,0
Смешай, чтобы образовалась мазь.
Выдай. Обознач. Смазывать сухие
участки кожи лица 2 раза в день.
5.4. Возьми: Камфоры
Масла терпентинового по 2,0
Вазелина до 30,0
Смешай. Выдай. Обознач. Растирать
участок коленного сустава 2 раза в/д.

5.3. Возьми: Ментола 2,0
Ланолина безводного
Вазелина по 20,0
Смешай. Выдай. Обознач. Растирать
поясничный участок 3 раза в день

6. Экстемпоральные ЛС для безоплатного отпуска.
6.1 Возьми: Р - ра
гексаметилентетрамина
2% - 150 мл
Натрия бензоата 2,0
Грудного эликсира 2 мл
Сиропа сахарного 10,0
Смешай. Выдай. Обознач. По 1
чайной ложке 3 раза в день
(Больному туберкулезом)
6.3. Возьми: Анальгина 6,0
Фенацетина 2,5
Кофеина бензоата натрия 2,0
Смешай, чтобы образовался порошок
Разделы на равные части № 20
Обознач. По 1 порошку 2 раза в день
(Пострадавшему в результате
Чернобыльской аварии)

6.2. Возьми Натрия гидрокарбоната
Натрия салицилата по 2,0
Настойки валерианы 7 мл
Сиропа простого 15,0
Воды мятной 200 мл
Смешай. Выдай. Обознач. По 1
столовой ложке 3 раза в день
(Участнику Великой Отечественной
войны)
6.4. Возьми: Осарсол 0,1
Кислоты борной 0,2
Глюкозы 0,3
Бутирола сколько надо
Смешай, чтобы образовались
суппозитории
Выдай таких доз № 17
Обознач. Вводить по 1 свече на ночь в
прямую кишку (ребенку-инвалиду 15
лет)
7. Экстемпоральные ЛС для льготного отпуска
7.1. Возьми: Калия бромид
7.2. Возьми: Раствора Люголя 15 мл
5% - 150 мл
Выдай. Обознач: по 5 капель 2 раза в
Выдай. Обознач. По 1 столовой
день с молоком внутрь
ложке 3 раза в день
(Почетному донору Украины)
(Ребенку инвалиду 17 лет)
7.3. Возьми: Воска желтого 1,5
7.4. Возьми: Мази стрептоцида
Ланолина безводного 2,5
с 0,3 - 10,0
Масла подсолнечного 7,0
Выдай. Обознач. Смазывать раны 2
Смешай, чтобы образовалась мазь.
раза в день
Выдай. Обознач. Смазывать руки на
(Инвалид II группы вследствие
ночь (Ребенку 5 лет)
трудового увечия)
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8. Перечень экстемпоральных ЛС для стационарной рецептуры (для заполнения
журнала лабораторных и фасовочных работ).
1. Димедрола 0,01
Глюкозы 0,2 - №10 30 уп
2. Раствор фурацилина (1: 5000) - 200 мл. 35 фл. Стерильно!
3. Раствор протаргола 2% - 20 мл. 25 фл.
4. Раствор глюкозы 10% - 200 мл. 40 фл. Стерильно!
5. Раствор перекиси водорода 3% - 50 мл. 35 фл.
6. Раствор натрия хлорида 0,9% -400 мл 55 фл. Стерильно!
7. Раствор новокаина 0,25% - 200 мл. 50 фл. Стерильно!
5.4. Перечень
типичных задач из расчета экономических показателей и
анализа финансово-хозяйственной деятельности фармацевтических предприятий
Задача №1. Рассчитайте торговые наценки в сумме, учитывая, что товарооборот - 300
тыс.грн., Уровень себестоимости - 75%.
Задача №2. Определить рентабельность аптеки, если товарооборот составил 66 тыс. грн.,
Сумма реализованных торговых наценок - 21 тыс. грн .; а расходов - 14 тыс. грн.
Задача №3. Рассчитать уровень торговых наценок и себестоимости, если товарооборот
аптеки - 200 тыс. грн., Уровень расходов - 23%, сумма полученной прибыли - 1800 грн.
Задача №4. Определить результаты финансово-хозяйственной деятельности аптеки, если
товарооборот составил 35 тыс. грн., уровень себестоимости - 70%, уровень расходов 25%.
Задача №5. Рассчитать рентабельность аптеки, если сумма товарооборота - 28 тыс. грн.,
уровень торговых наценок в реализованном товаре - 32%, сумма расходов - 6720 грн.
Задача №6. Определить рентабельность аптеки, если известно, что уровень торговых
наценок составил 32,5%, а уровень расходов - 21%.
Задача №7. Определить чистую прибыль и рентабельность аптеки, если известны
следующие данные: товарооборот розничный - 25000 грн .; товарооборот оптовый - 18000
грн .; сумма реализованных торговых наценок - 14200 грн .; сумма расходов - 10000 грн .;
незапланированные доходы - 450 грн .; незапланированные расходы - 180 грн.
Задача №8. Рассчитать прибыль и рентабельность аптеки, если фактический
товарооборот составил 99000 грн. Уровень торговых наценок 25% (35%, 15%), уровень
расходов - 23%. Объяснить изменение прибыли при увеличении и уменьшении процента
торговых наценок.
Задача №9. Провести анализ данных базового года и запланировать норматив товарных
запасов в сумме, используя следующие показатели:
Исходные показатели:
Базовый год
Плановый год
Товарооборот - 386 тыс. грн. (р.ц.)
Товарооборот - 380 тыс. грн. (р.ц.)
Остаток товара - 15070 грн. (о.ц.)
Норматив товарных запасов в днях - 15 дней
Планируемый норматив товарных
Уровень торговых наложений - 38%.
запасов в сумме - 13200 грн. (о.ц.)
Уровень торговых наложений - 33%.
Задача №10. Определить норматив других активов для данной аптеки (тары,
вспомогательных материалов, МБП), если в базовом году сумма имеющегося МБП
составила 515 грн., планируемая сумма списания 309 грн., планируемая сумма
поступления - 350 грн.
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Задача №11. Используя данные Задачи №9, определить сумму, необходимую для
закупки товара в плановом году. При расчетах учесть, что фактический остаток на 1.01
планового года в оптовых ценах составляет 13550 грн.
Задача №12. Провести экономический анализ основных показателей работы аптеки за
2 года и сделать выводы (экономический анализ провести по упрощенному расчету):
№
п/п
1
2
3
4
5

Показники
Товарооборот розничный
Товарооборот оптовый
Уровень собестоимости в реализированном
товаре
Сумма расходов
Среднестатистическое количество работников

Единицы
измерения
тис. грн.
тис. грн
%

1 год

2 год

170,3
65,0
72

180,2
58,0
70

тис. грн
людей

54,0
23

53,5
26

Задача № 13. Сравните плановые и фактические показатели прибыли,
производительности труда и рентабельности аптеки. Сделайте вывод об
эффективности ее работы. При расчетах используйте данные, приведенные в таблице:
№
п/п

Показатели

Еденицы Плановый
измерения

Фактический

1
2
3
4

Товарооборот общий
Уровень торговых наценок
Уровень расходов
Среднестатистическое количество работников

грн.
%
%
людей

99000
35
22,6
24

88500
33
20
22

5.5. Перечень
типичных задач по расчету заработной платы аптечных работников
Задача №1. Начислить пособие по временной нетрудоспособности, если работник
принят на работу с 22 марта 20хх и в первый же день он заболел. Находился на
больничном по 28 марта. Его должностной оклад согласно трудовому договору - 5300
грн., Стаж работы - 6 лет и 5 месяцев (определено на основании трудовой книжки).
Количество календарных дней, установленных на предприятии, за расчетный период
(сентябрь-февраль) - 124 дня.
Задача №2. Начислить зарплату работнику аптеки за январь 2016 учитывая, что оклад
составляет 6900 грн, рабочих дней в месяце - 19 дней. Провизор взял отпуск за свой
счет - 4 дня. Осуществить удержания из зарплаты и определить сумму зарплаты к
выдаче на руки.
Задача №3. Провизору аптеки начислено заработной платы - 1900/2000 грн. в месяц.
Определить сумму заработной платы к выплате.
Задача №4. Определить сумму отпускных провизору аптеки при следующих условиях:
- за последние 12 месяцев сумма заработной платы составила 41600 грн .;
- отработано 298 дней
- продолжительность отпуска - __________________ (указать самостоятельно)
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5.6. Перечень
ситуационных задач для принятия соответствующего управленческого решения
Задача №1. Провизор аптеки Горб А.Т. в день своего освобождения пришла в
аптеку по расчету и трудовой книжкой. На основании приказа об увольнении с Горб
А.Т. был проведен полный расчет, но трудовую книжку ей не выдали, мотивируя тем,
что заведующий аптекой в настоящее время болеет, а трудовая книжка хранится у
него в кабинете в сейфе и предложили Горб А.Т. прийти за трудовой книжкой через
три дня. Обоснуйте, нарушается в данной ситуации КЗоТ Украины?
Задача №2. Провизор аптеки «Добробут» Короленко Н.П. выразила заведующей
аптекой «Арника» желание перейти на работу в ее аптеку. Заведующая аптекой
«Арника» согласовала с заведующей аптеки «Добробут» освобождения Короленко
Н.П. путем перевода. Короленко Н.П. освободилась из аптеки «Добробут» и на основе
предварительной договоренности подала заявление в аптеку «Арника», но получила
отказ. Нарушает ли заведующая аптекой «Арника» КЗоТ Украины?
Задача №3. Провизор аптеки Острижнюк Я.Р. после 6 месяцев непрерывной
работы за первый ее рабочий год получила и использовала ежегодный отпуск в
феврале. Желая укрепить здоровье, Острижнюк Я.Р. приобрела путевку в санаторий на
июль этого же года. Но заведующий дал отрицательный ответ на ее заявление,
мотивируя это тем, что с момента получения ее первого отпуска в июле не прошло и 6
месяцев. Обоснуйте, кто прав в данной ситуации?
5.7. Перечень
маркетинговых ситуационных задач
Задача № 1. Определить годовую потребность в противотуберкулезном
препарате Фтивазид 0,3 №10. Учесть, что количество больных, для лечения которых
применяется данный препарат 15 тыс., расходы лекарств на курс лечения равны 60;
примерно 3 курса лечения в течение года на одного больного.
Задача № 2.Определить годовую потребность в противодиабетических
препаратов Адебит 0,05 № 40. Учесть, что количество обслуживающего население
260900, среднесуточная потребность в данном препарате 0,15, количество больных
составляет 6 на 1000 человек населения.
Задача № 3. Определить потребность в Этилморфине гидрохлориде. Учесть, что
численность населения равна 800 тыс., а норматив потребности на 1000 человек - 0,1 г.
Задача № 4. Определить квартальную потребность в этиловом спирте при
условии, что больничная аптека обслуживает 100 коек хирургического отдела
лечебно-профилактического учреждения.
Задача № 5. На региональном фармацевтическом рынке постоянно
присутствовали пять препаратов-аналогов для лечения язвы желудка. Объем их
реализации составил:
А) отечественные лекарственные средства:
Препарат А - 75 тыс. уп .; Препарат Б - 120 тыс. уп .;
Б) импортные лекарственные средства:
Препарат В - 86 тыс. уп .; Препарат Г - 100 тыс. уп .; Препарат Д - 134тис. уп.
Рассчитать показатель конкурентоспособности указанных препаратов, а также
отечественных и импортных препаратов в частности. Ответ обосновать.
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Задача № 6. Оценить результативность работы медицинских представителей
зарубежной фармацевтической компании при условии, что один из них в прошлом
году контактировал с 23 врачами, в текущем году - с 35, среди них - 14 раз впервые.
Для другого представителя эти показатели составляли соответственно 19,27,10
контактов.
Задача № 7. Оптовая фармацевтическая фирма закупает лекарственный препарат
по цене 4,45 грн за упаковку и реализует в количестве 3500 упаковок этого препарата
еженедельно по цене 5,10 грн за упаковку. Маркетинговый отдел по результатам
исследования рынка рекомендует снизить на одну неделю цену на 5%. Рассчитать,
сколько упаковок препарата нужно реализовать фирме, чтобы сохранить свой доход
на прежнем уровне.
Задача № 8. Оптовая фармацевтическая фирма закупает лекарственный препарат
по цене 8,50 грн за упаковку и реализует в количестве 2100 упаковок этого препарата
еженедельно по цене 10,90 грн за упаковку. Маркетинговый отдел по результатам
исследования рынка рекомендует снизить на одну неделю цену на 7%. Рассчитать,
сколько упаковок препарата нужно реализовать фирме, чтобы сохранить свой доход
на прежнем уровне.
Задача № 9. Выбрать лучший вариант конкурсной цены на основе
представленных в таблице данных о возможности фармацевтического предприятия
выиграть тендер и возможной оценкой ситуации.
№
Вожможность выиграть
Предложенная цена
Расходы, ден. ед.
п/п
тендер
1.
7,96
0,4
2.
9,10
0,3
3.
10,20
6,80
0,15
4.
8,35
0,1
5.
9,50
0,05
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ТИПИЧНЫХ ЗАДАЧ И ПРИМЕРЫ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО
ПРОТОКОЛУ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ "УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ФАРМАЦИИ"
Задания и примеры их решения за Протоколом № 1.1
ЗАДАЧА
1. Санитарка аптеки №1 Ивано-Франковск Павлишин В.Р. 14 апреля подала заявление на
увольнение по собственному желанию с 21 апреля без указания причины увольнения. Заведующий
аптекой отказал в освобождении с 21 апреля, мотивируя тем, что в аптеке нет другой санитарки, и
предложил Павлишин В.Р. уволиться с 28 апреля. Павлишин В.Р. заявила заведующему аптекой, что
она не согласна, и с 21 апреля не вышла на работу, считая себя уволенной. Как должен поступить
заведующий аптекой в данной ситуации?
2. Оформить приказ №5 об увольнение от 28 апреля 2016
РЕШЕНИЕ:

1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив
об этом собственника или уполномоченный им орган письменно за две
недели (ст. 38 КЗоТ). В данной ситуации заведующий аптекой имеет право
уволить Павлишин В.Р. за прогул (п.4 ст. 40 КЗоТ Украины).
2.
«28» __ апреля__ 2016.
г._Ивано-Франковск
Об увольнении

Аптека №_8_
ПРИКАЗ
№5

УВОЛИТЬ Павлишин Викторию Романовну
Основание: переезд в другой город.
Заведующий аптекой
Визы:
Заведующий аптекой
(подпись)
«_28 _» _ апреля_ 2016.
Главный бухгалтер
(подпись)
«_28 _» _ апреля 2016.
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(подпись)

Задания и примеры их решения за Протоколом № 1.2
ЗАДАНИЕ:
1. Проанализировать ассортиментно ценовые предложения оптовых фирм и обосновать выбор
поставщика для получения ЛС:
С помощью справочно-поисковой системы «Лекарственные средства» Morion предложено для
рассмотрения следующие ценовые предложения оптовых поставщиков для
ДИФЛЮЗОЛ капс. 100 мг блистер, № 7, Киевмедпрепарат (Украина,Киев)
11.04.2016 54,11 грн Фармпланета (Филиал)(Украина,Луцк)
11.04.2016 54,11 грн Фармпланета (Филиал)(Украина,Днепропетровск)
11.04.2016 54,11 грн Фармпланета (Филиал)(Украина,Винники)
11.04.2016 54,11 грн Фармпланета (Филиал)(Украина,Полтава)
11.04.2016 54,11 грн Фармпланета (Филиал)(Украина,Николаев)
13.04.2016 54,33 грн Фармпланета(Украина,Киев)
13.04.2016 56,23 грн БаДМ (филиал)(Украина,Харьков)
13.04.2016 56,23 грн БаДМ (филиал)(Украина,Одесса)
13.04.2016 56,23 грн БаДМ (филиал)(Украина,Львов)
13.04.2016 56,23 грн БаДМ (филиал)(Украина,Киев)
13.04.2016 56,23 грн БаДМ (филиал)(Украина,Стадница)
13.04.2016 56,23 грн БаДМ(Украина,Днепропетровск)
13.04.2016 56,23 грн БаДМ (филиал)(Украина,Кривой Рог)
12.04.2016 56,92 грн Аметрин (Украина,Харьков)
11.04.2016 57,67 грн Галафарм (Украина,Киев)
2. Заключить договор купли-продажи с выбранным поставщиком.

РЕШЕНИЕ.
К lig = (P max –P min) / P min, де
К lig - коэфициент ликвидности
P max - цена максимальная
P min – цена минимальная
К lig = (57,67 – 54,11) / 54,11= 0,07
УСТНЫЙ ОТВЕТ: Коэффициент ликвидности цены не превышает 0,15, то есть колебания
ценовых предложений оптовых фармацевтических фирм составляет не более 15%. По этому
показателю украинский рынок ДИФЛЮЗОЛ капс. 100 мг блистер, № 7 может быть
охарактеризован как стабильный, а внутренний маркетинг - как социально-этически направлений.
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г. Ивано-Франковск
«30» апреля 2016 р.
Данний договор заключен между «БАДМ» (филиал)(Укрина, Львов)
Название оптовой фармацевтической фирмы

в лице директора Богуша Б.С,
Ф.И.О., должность

далее „Поставщик”, с одной стороны и аптечное учреждение Аптека №1 ИФНМУ
название предприятия

в лице заведующей Ганич И.В. , в дальнейшем „Покупатель”, з другой стороны.
Ф.И.О., должность

1. ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю, а Покупатель принять и
своевременно оплатить продукцию, выделенную в установленном порядке.
2. ЦЕНА ТОВАРА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА
2.1. Цена товара указывается в накладных и устанавливается в национальной валюте
Украины.
2.2. Цена товара, указанная в накладных, представляет собой эквивалент к доллару
США по курсу, установленному НБУ на момент выписки накладной.
2.3. Общая стоимость договора определяется общей суммой цен, указанных в
накладных, которые являются неотъемлемой частью договора.
2.4. Ориентировочная сумма договора 50000 грн.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Оплата по данному договору производится Покупателем в национальной
валюте Украины путем перечисления на расчетный счет Продавца.
3.2. Сроки и формы оплаты соглашаются отдельно на каждую партию поставки
товара.
4. ПОСТАВКА
4.1. Продавец поставляет товар в согласованные с Покупателем сроки.
5. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ
ПОСТАВЛЯЕТСЯ
5.1. Качество товара должно быть подтверждено сертификатом качества
производителя.
5.2. Упаковка, в которой отправляется товар, должна полностью обеспечивать его
сохранность при перевозке.
5.3. Остаточный срок годности товара должен составлять не менее 80%
5.4. Отгружается товар транспортом Покупателя
(Продавца или покупателя)

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА ТОВАРА
6.1. Покупатель принимает товар по количеству согласно документам, которые
сопровождают товар.
6.2. Количественное и качественное приемки продукции производится в порядке и в
сроки, установленные "Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления
по качеству и количеству".
6.3. При установлении недостач, пересортицы, недоброкачественного товара вызов
представителя Продавца не нужен
(нужен / не нужен)
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6.4. В случае возникновения спора о качестве поставленной продукции, ее образцы
передаются на контроль в Государственную службу МЗ Украины с
лекарственных средств, которые указаны в "Особых условиях поставки
медицинской продукции".
6.5. Покупатель вправе вернуть нереализованный товар продавцу с его согласия в
течение 30 дней с даты поставки, при этом возвращенный товар не должен иметь
никакого дополнительной маркировки, кроме находившихся на момент поставки,
а также должен иметь не затронутую оригинальную упаковку.
6.6. За нарушение согласованных сроков оплаты Покупатель платит за каждый день
просрочки пеню Продавцу в размере двойной учетной ставки НБУ от общей
суммы отпущенного товара, в отношении которого нарушены сроки оплаты.
5. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны согласились, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств
(действия непреодолимой силы, не зависящей от воли сторон, а именно: войны,
военных действий, блокады, эмбарго, других международных санкций, валютных
ограничений, других действий государства, которые делают невозможным
выполнение сторонами своих обязанностей, пожаров, наводнений, других
стихийных бедствий или сезонных природных явлений, таких, как замерзание
моря, приток, портов и т.п., закрытие путей, приток, каналов, перевалов) стороны
освобождаются от своих обязанностей на время действия указанных
обстоятельств. Если действие указанных обстоятельств продолжается более 30
дней, каждая из сторон имеет право на расторжение договора и не несет
ответственности за такой разрыв при условии, что она сообщила об этом другую
сторону не позднее чем за 10 дней до его расторжения.
7.2. Возникновение указанных обстоятельств не является основанием для отказа
Покупателя от оплаты за товары, поставленные до их возникновения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
8.2. С момента подписания договора все предыдущие переговоры и переписка по нему
теряют силу.
8.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по
договору третьей стороны без письменного согласия другой стороны.
8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны лишь в
том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными
лицами обеих сторон.
8.5. Стороны обязаны незамедлительно письменно сообщить друг друга при
изменении своего местонахождения или банковских реквизитов.
Юридические адреса сторон:
Поставщик
Покупатель
г. Львов, ул. генерала В. Курмановича, 9,
г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, дом.
корп. 1 тел. (032) 244-86-32
124-к тел. (0342) 788020
Подписи сторон:
За Поставщика
Богуш Б.С.
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За Покупателя
Ганич И.В.

Задания и примеры их решения за Протоколом № 1.3
ЗАДАЧА
Выбрать лучший вариант конкурсной цены на основе представленных в таблице
данных о возможности фармацевтического предприятия выиграть тендер и
возможной оценкой ситуации.
№
Возможность выиграть
Предложонная цена
Расходы, ден. ед.
п/п
тендер
1.
7,96
0,4
2.
9,10
0,3
3.
10,20
6,80
0,15
4.
8,35
0,1
5.
9,50
0,05

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Рассчитываем вероятную прибыль при заданном уровне конкурсной
цены и возможности выиграть тендер, (7,96 – 6,80)×0,4 = 0,464
1.2(9,10 – 6,80)×0,3 = 0,69
1.3(10,20 – 6,80)×0,15 = 0,51
1.4(8,35 – 6,80)×0,1 = 0,155
1.5(9,50 – 6,80)×0,05 = 0,135
Из полученных значений выбираем максимальное значение вероятной
прибыли. Итак, лучшим вариантом предложенной цены является цена
препарата 9,10 грн.
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Задания и примеры их решения за Протоколом № 1.4
ЗАДАЧА
Оптовая фармацевтическая фирма закупает лекарственное средство по цене 4,45
грн за упаковку и реализует в количестве 3500 упаковок этого препарата еженедельно
по цене 5,10 грн за упаковку. Маркетинговый отдел по результатам исследования
рынка рекомендует снизить на одну неделю цену на 5%. Рассчитать, сколько упаковок
препарата нужно реализовать фирме, чтобы сохранить свой доход на прежнем уровне.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ:
Определяем доход от реализации препарата при прежних условиях
реализации:
(5,10 - 4,45) * 3500 = 2275 грн.
Новая цена одной упаковки:
5,10 * (1 - 0,05) = 4,85 грн.
Необходимое для реализации количество упаковок препарата:
2275 / (4,85 - 4,45) = 5688 упаковок
Итак, чтобы сохранить свой доход на прежнем уровне,
фармацевтическая фирма должна реализовывать 5688 упаковок препарата
в неделю.
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Задания и примеры их решения за Протоколом № 2 (напарные)
ВАРИАНТ 1.
1. Осуществить приемочный контроль рецепта с наркотической, психотропным
веществом или прекурсором сп. № 1, поступил в аптеку от населения за полную
стоимость.
2. Протаксировать рецепт.
3. Выписать квитанцию, сигнатуру, выбрать этикетку и предупредительные
надписи, провести контроль при отпуске.
4. Зарегистрировать хозяйственные операции в соответствующей первичной
учетной документации
4.1. Заполнить Рецептурный журнал.
4.2. Заполнить Журнал предметно-количественного учета.
При выборе 1 варианта заданий выпускник получает рецепт формы бланка Ф-1 с
наркотическим, психотропным веществом или прекурсором сп. № 1 за полную
стоимость.
Кутовой штамп учреждения
здавохранения

ФОРМА
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного
призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що
підлягають предметно-кількісному обліку
Найменування закладу охорониздоров’яабоП. І. Б. ФОП МКБ
Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_г. Ивано-Франковск, ул. Г. Мазепы, 114
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010
Реквізити ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики або рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
Серия АВ № 578666
Медичнадокументація ф-1
РЕЦЕПТ №__1___
"21" января 2019 р.
(дата виписки рецепта)
дорослий, дитячий (потрібнепідкреслити)
За повну вартість
Безоплатно
джерело фінасування _______________________________
З доплатою
джерело фінасування ________________________________
Прізвище, ініціали та вік хворого Сидир О.М., 48 р._________________
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого3118
Прізвище та ініціали лікаря Сич

И.ИІ.
Rp.:Codeini phosphatis 0,2
Sol. Calcii chloridi 5% - 200 ml
T-rae Valerianae
10 ml
Adonisidi
2 ml
M. D. S. По 1 столовой ложке
3 рази на день внутрь.

Сич
Печать
Додаткова
медицинского
інформація________________________________________________________
учреждения
_
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)
Рецепт дійснийпротягом 1 місяця
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Фрагмент учебного прейскуранта цен на ЛС
Наименование ЛС / тары / тарифа
Адонизид
Вода очищенная
Кальция хлорид
Кодеина фосфат
Настойка валерианы
Флаконы
Приготовление 2-х компон. р-ра для внутр. прим.
Добавление каждого следующего компонента
Работа с наркотиками

Ед. изм.

Цена, грн.-к.

1,0
1мл
1,0
1,0
10 мл
1 шт
1 фл.
о-ция
о-ция

0-038
0-08
0-09
3-10
1-72
7-50
15-00
3-00
2-00

ОБРАЗЕЦ ОТВЕТА:
1. Осуществить приемный контроль
рецепта:
УСТНЫЙ ОТВЕТ:
Рецепт поступил 21 января 2019 г.
Данный рецепт выписан для пациента 48 лет., Содержит наркотическое
вещество кодеин фосфат, подлежащей предметно-количественному учету
(ПКО), поэтому подчеркивается красной шариковой ручкой. Так как кодеина
фосфат является в смеси с другими лекарственными веществами (раствором
кальция хлорида, настойкой валерианы, адонизида), поэтому выписан на бланке
Ф-1. ВРД, ВСД и норма отпуска для кодеина фосфата (наркотическое вещество,
список Б) не завышены:
200 + 10 + 2 = 212 мл (общий объем микстуры);
212 мл : 15 мл (оъем столовой ложки) = 14 (количество приемов);
0,2 г : 14 = 0,014 г (разовая доза, а ВРД 0,1 г)
0,014 г × 3 = 0,042 г (суточная доза, а ВСД 0,3 г)
Норма отпуска для кодеина фосфата 0,2 г (приказ №360)

ВРД, ВСД для адонизида (список Б) не завышенные:
1 мл адонизида – 34 капель (согласно ГФ), 2 мл – 68 к.
68 : 14 = 5 капель на 1 прийом (разовая доза, а ВСД 40 капель)
5 × 3 = 15 капель (добовая доза, а ВСД 120 капель)

Данный бланк, кроме обязательных реквизитов (углового штампа ЛПУ,
подписи и печати врача), имеет еще и печать медицинского учреждения
(содержит кодеина фосфат). Срок его действия - 1 месяц со дня выписки,
рецепт действителен. Пациенту вместо рецепта, который остается в аптеке,
выписывается сигнатура. Срок хранения в аптеке 1 год, не считая текущего (до
31.12.2020). Рецепт таксуеться с левой стороны рецептурного бланка. Пропись
5-ти компонентная. Так как раствор кальция хлорида 5%, то при исчислении
стоимости воды ее количество должно учесть коэффициент увеличения объема
кальция хлорида. V воды = 200 мл - 10 г × 0,58 КУО = 194,2 мл t. l. (Плата за
работу, тариф) = 15-00 (приготовление 2-х комп. Р-ра) + 03-00 × 3 (3
ингредиенты дополнительные, вода отдельным ингредиентом) + 2-00 (плата за
ответственность работы с наркотиками) = 26-00.
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2.
Кутовой штамп учреждения
здавохранения

ФОРМА
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного
призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що
підлягають предметно-кількісному обліку
Найменування закладу охорониздоров’яабоП. І. Б. ФОП МКБ
Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_г. Ивано-Франковск, ул. Г. Мазепы, 114
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010
Реквізити ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики або рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
Серия АВ № 578666
Медичнадокументація ф-1
РЕЦЕПТ №__1___
"21" января 2019 р.
(дата виписки рецепта)
дорослий, дитячий (потрібнепідкреслити)
За повну вартість
Безоплатно
джерело фінасування _______________________________
З доплатою
джерело фінасування ________________________________
Прізвище, ініціали та вік хворого Сидир О.М., 48 р._________________
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого3118
Прізвище та ініціали лікаря Сич

Фл.
t.l.

И.ИІ.
Rp.:Codeini phosphatis 0,2
Sol. Calcii chloridi 5% - 200 ml
T-rae Valerianae
10 ml
Adonisidi
2 ml
M. D. S. По 1 столовой ложке
3 рази на день внутрь.

0-62
0-90
15-536
1-72
0-076
7-50
15-00
9-00
2-00
52-352
52-35

Сич
Печать
Додаткова
у: 0-002
медицинского
інформація________________________________________________________
учреждения
_
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)
Рецепт дійснийпротягом 1 місяця

3.
СИГНАТУРА
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№1

№1

№1

Другие

Очные капли

Стерильные ЛФ

Растворы для
внешнего
потребления

Свечи

Мази

Пилюли

Порошки

Аптека: ИФНМУ НПА, г. Ивано-Франковск,
ул. Галицкая, 124
тел. 58-46-24
ГР. : Сидор О.М.
Будет изготовлено на 14 час.
Сума: 52 грн.35 коп.

Капли

Для повторного получения лекарств нужен новый
рецепт врача

КВИТАНЦИЯ НА ЗАКАЗАННЫЕ ЛЕКАРСТВА

Микстуры

ИФНМУ Аптека №1
Рецепт№ 1
ФИО, и возраст б-го: Сидир О.М., 48 л.
Rp.:Codeini phosphatis
0,2
Sol. Calcii chloridi
5% - 200 ml
T-rae Valerianae
10 ml
Adonisidi
2 ml
M. D. S. По 1 столовой ложке
3 раза на день внутрь.
ФИО врача: Дуб И.И.
Приготовил: Дида И.И. Проверил: Гук И.О.
Отпустил: Соловей Н.С.
Дата 21.01.2019 р. Цена: 52 грн. 35 коп.

ЭТИКЕТКА:

Эмблема медицины, ИФНМУ НПА, г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 124
Рецепт №1 Сидир О.М.
Приготовил: Дида И.И.
Проверил: Гук І.О., ан № 172 от 01.06.2016
Дата изготовления: 21.01.2019 р.
Состав: Кодеина фосфат
0,2;
Раствор кальция хлорида 5% - 200 мл
Настойка валерианы 10 мл
Адонизида
2 мл
Принимать: По 1 стол. л. 3 р. на день внутрь за 30 мин. перед едой.
Срок годности: 10 суток в холодном месте
Цена. 52 грн. 35 коп.

1

Предупредительные надписи: Этикетка на белом фоне должна иметь сигнальный
зеленый цвет (ЛФ для внутреннего употребления) типографским способом должны быть
нанесены предупреждающие надписи: "Хранить в прохладном и защищенном от света
месте" (белый шрифт на синем фоне), "Перед употреблением взбалтывать" (зеленый
шрифт на белом фоне), поскольку эта ЛФ - микстура, а также предупредительная надпись
" Беречь от детей ". Эта ЛФ должно быть закупорена "под обкатку" и храниться до выдачи в
отдельном закрытом металлическом шкафу.
Бланк 1

4.
РЕЦЕПТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
Месяц: Январь, 2019 г.
№ Прізвище та
п
ініціали
/
хворого
п
1 Сидир О.М.

ЛФ

Ліки індивідуального виготовлення
Стоимость
Тариинградиенто
фы
Вода
Сумма
в и посуды

микстура

10-816

26-00

15-536

Дооценка

Уценка

ГЛФ

ВАЗ

-

0-002

-

-

52-35

ВСЕГО за день:

8.
9.
10.
11.
12.

Обший выторг в сумме: 52 грн. 35 коп.
Изготовлено индивидуально лекарств 1
на сумму 52 грн.35 коп.
Отпущено готовых лекарственных форм
- на сумму
Тарифы 26-00
6. Дооценка
Вода очищенная 15-536
7. Уценка 0-002

Рецептурный журнал - ведется в аптеках для учета ЛС, который может использоваться аптеками с
незначительными объемами работ. В журнале указывается № рецепта (он же № записи с начала месяца), фамилия
больного, ЛФ, стоимость ингредиентов и упаковки, стоимость тарифов, стоимость воды очищенной, общая
стоимость индивидуальной ЛФ. Когда в аптеке рецептурно-производственный отдел объединен с отделом готовых
ЛФ, то в рецептурном журнале дополнительно ведутся еще графы для ГЛС и внутриаптечной заготовки, которые
являются самостоятельными и не связанными с предыдущими графами. В конце смены (рабочего дня)
подсчитывается и записывается в журнале общий объем розничной реализации, количество и стоимость
изготовленных ЛФ, количество и стоимость реализованных ГЛС, количество и стоимость отпущенных единиц
внутриаптечной заготовки, стоимость тарифов и воды очищенной.

Журнал
наркотиченских средств, психотропных веществ, прекурсоров, что подлежат ПКУ в учреждениях

здравохранения

Codeini phosphatis, g
Поступление
Месяц
число
Январь,
2019 р.

Остаток
на первое
число

№
документа и
дата

Кво

Поступление
и остаток
вместе за
месяц

Выдаток:
Виды
расхода

Расход за
месяц за
каждым из
видов

Всего за
месяц за
всема
видами
выдатков

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

20
21

За амбулат.
Rp

Остаток на
конец
месяца

Факти
ческий
остато
к

За аптпунктами
Вмести

Журнал ПКО ведется в аптеке для учета наркотических (психотропных) лекарственных средств
независимо от ЛФ. Он должен быть пронумерован, прошит, скреплен печатью аптечного управления и
подписью руководителя аптеки. Он, как и все документы по поступлению и отпуску наркотических
ЛС, сохраняется у материально-ответственных лиц, уполномоченных письменным приказом
руководителя аптеки в условиях, гарантирующих их полную сохранность в течение 10л. После
последней записи. На каждое наименование, ЛФ, дозу наркотического ЛС отводится отдельная
страница журнала. После окончания текущего месяца руководитель или материально-ответственное
лицо сверяет каждого 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, фактическое наличие
наркотических (психотропных) лекарственных средств
153 с остатками по Журналом учета, которые
должны быть указаны в нем.

Задания и примеры их решения за Протоколом № 2 (парные)
ВАРИАНТ 2.
1. Осуществить приемный контроль льготного или бесплатного рецепта, который
поступил в аптеку от населения.
2. Протаксировать рецепт.
3. Выписать квитанцию, выбрать этикетку и предупредительные надписи, провести
контроль при отпуске.
4. Зарегистрировать хозяйственные операции в соответствующей первичной
учетной документации
4.1. Заполнить Рецептурный журнал льготного и бесплатного отпуска.
4.2. Заполнить Реестр рецептов на льготный отпуск ЛС.
Кутовий штампзакладу
охорониздоров'я

ФОРМА
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного
призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що
підлягають предметно-кількісному обліку
Найменування закладу охорониздоров’яабоП. І. Б. ФОП МП № 1
Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_г. Ивано-Франковск, вул. Г. Мазепы, 114
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010
Реквізити ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики або рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
Серия АВ № 578666
Медичнадокументація ф-1
РЕЦЕПТ №__1___
"21" января 2019 р.
(дата виписки рецепта)
дорослий, дитячий (потрібнепідкреслити)
За повнувартість
Безоплатно
джерело фінасування _______________________________
З доплатою
джерело фінансування_______________________________
Прізвище, ініціали та вік хворого Петрив В.Г., 88 р., учасник ВОВ______
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого 9876
Прізвище та ініціали лікаря Вовк О.Я.

Rp.: Ac. acetylsalicylici 0,3
Coffeini-natrii benzoatis 0,2
Thiamini chloridi
0,05
M. f. pulv.
D. t. d. № 20
S. По 1 порошке 2 раза
на день внутрь после еды.
Вовк
Додаткова
Печатка
медичного
інформація________________________________________________________
закладу
_
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)
Рецепт дійснийпротягом 1 місяця
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Фрагмент учебного пейскуранта цен на ЛС:
Наименование ЛС / тары / тарифа
Кислота ацетилсалицыловая
Кофеин-бензоат натрия
Тиамина хлорид
Пакет бумажный большой
Приготовление 2-х комп. порошков доз. № 10
Дозирование каждых следующих 10 порошков
Добавление кождого следующего компонента

Ед. изм.

Цена, грн.-коп

1,0
1,0
1,0
шт.
доз.
операция
операция

0-15
0-58
1-00
0-50
20-00
2-00
3-00

Устный ответ:
Рецепт поступил 21 января 2019г.
Данный рецепт выписан для пациента 88 л.., Участника Великой
Отечественной войны, которому Постановлением КМУ № 1303 от 17.08.1998
г. "Об упорядочении бесплатного и льготного отпуска лекарственных
средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения отдельных
групп населения и по определенным категориям заболеваний"
предусмотрено бесплатный отпуск лекарств. Рецепт выписан на бланке Ф-1,
который, кроме обязательных реквизитов (углового штампа ЛПУ, подписи и
печати врача), имеет еще и печать медицинского учреждения (бесплатный).
Ингредиенты ЛФ фармакологически совместимы.
ВРД, ВСД и норма отпуска для кофеин-натрия бензоата (список Б) не
завышены: 0,2 <0,5 (ВРД) 0,2 × 2 = 0,4 0,4 <1,5 (ВСД)
К-та ацетилсалициловая и тиамина хлорид - вещества общего списка.
Срок действия рецепта - 1 месяц со дня выписывания, рецепт действителен.
Срок его хранения в аптеке 3 года, не считая текущего (бесплатный), то есть до 31.12.2019 г..
Стоимость ЛФ определяется с левой стороны рецептурного бланка.
Пропись 3-х компонентная.
t. l. (Плата за работу, тариф) = 20-00 (приготовление 2-х комп. 10
порошков) + 2-00 (дозировка каждых последующих 10 порошков) + 3-00 (1
дополнительный ингредиент) = 25-00
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Кутовий штампзакладу
охорониздоров'я

ФОРМА
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного
призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що
підлягають предметно-кількісному обліку
Найменування закладу охорониздоров’яабоП. І. Б. ФОП МП № 1
Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_г. Ивано-Франковск, вул. Г. Мазепы, 114
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010
Реквізити ліцензії на провадження господарської
діяльності з медичної практики або рішення органу ліцензування
про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики
Серия АВ № 578666
Медичнадокументація ф-1
РЕЦЕПТ №__1___
"21" января 2019 р.
(дата виписки рецепта)
дорослий, дитячий (потрібнепідкреслити)
За повнувартість
Безоплатно
джерело фінасування _______________________________
З доплатою
джерело фінансування_______________________________
Прізвище, ініціали та вік хворого Петрив В.Г., 88 р., учасник ВОВ______
Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого 9876
Прізвище та ініціали лікаря Вовк О.Я.
Rp.: Ac. acetylsalicylici 0,3
0-90
Coffeini-natrii benzoatis 0,2
2-32
1-00
Thiamini chloridi
0,05
п.б.б. 0-50
M. f. pulv.
t.l. 20-00
D. t. d. № 20
3-00
S. По 1 порошке 2 раза
2-00
на день внутрь после еды.
29-72
Вовк
Додаткова
Печатка
0 грн.
медичного
інформація________________________________________________________
закладу
_
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)
Рецепт дійснийпротягом 1 місяця
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3.
Квитанция на заказанные лекарства

№1

№1

№1

Другие

Очные капли

Стерильные ЛФ

Раствор для
внешнего
применения

Свечи

Мази

Пилюли

Порошки

Капли

Микстуры

Аптека: ИФНМУ НПА, г. Ивано-Франковск,
ул. Галицкач, 124
тел. 58-46-24
ГР. : Петрив В.Г.
Будет изготовлено на 15 час.
Сумма:0 грн..

Этикетка:
Эмблема медицины, ИФНМУ НПА, г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 124
Рецепт №1
Петрив В.Г.
Приготовил: Дида А.М. Проверил: Сало М.Р.
Дата изготовления: 21.01.2019 г. Изготовлено 20 порошков
Состав 1 порошка: Кислоты ацетилсалициловой
0,3;
Кофеин-натрия бензоат
0,2
Тиамина хлорид
0,05
Принимать: по 1 порошке 2 раза в день внутрь через 20 минут после еды
Срок годности: 10 суток в прохладном и темном месте
Цена. 0 грн.

Предупредительные надписи: Этикетка на белом фоне должна иметь сигнальный
зеленый цвет (ЛФ для внутреннего употребления) типографским способом должны быть
нанесены предупреждающие надписи: "Хранить в прохладном и защищенном от света
месте" (белый шрифт на синем фоне), а также предупредительная надпись "Беречь от
детей".
Бланк 1

4.
РЕЦЕПТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
(льготного и безоплатного отпуска)
Месяц: январь, 2019 г.
Вид
забол./

№
п
/
п

ФИО
больного

1 Петрив В.Г

Категор
гражд

Уч-ник
ВОВ

Стоимость
Индивидуально изготовленных лекарств
ЛФ

пор
ошк
и

Стоимо
сть
ингради
ентов и
посуды

4-72

Тари
фы

25-00

Вода

-

ВСЕГО за день:
17. Общий выторг в сумме 29-72
18. Изготовлено индивидуально лекарств 1
на сумму 29-72
19. Отпущено готовых лекарственных форм
– на сумму –

Сумм
а

29-72

Дооценка

-

Уцен
ка

-

ГЛФ

-

Заплачено
больны
м

0

При-ние:
ЛПУ

Городская
больница
№1

20. Тарифы 25-00

21. Вода очищенная –
22. Дооценка –
23. Уценка –
24. Заплачено больным 0 грн.
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Бланк 2
Аптека: НПА ИФНМУ, г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 124
РЕЕСТР № 1
рецептов для Ивано-Франковской городской поликлиники №1
( лечебно профилактическое учреждение)

на льготный отпуск медикаментов для участников Великой Отечественной Войны
(категория больных)

за январь 2019 г.
(месяц)

Всего_

№
п/п

№ Rp

1

3

Фамилия больного

Петрив В.Г

Стоимость
отпущенных
медикаментов грн.

Сумма,
заплаченная
больным,
грн.

Сумма, которая
подлежит
возврату, грн.

29-72

0

29-72

1___________рецептов на суму _29-72__

В частности заплачено больным_0__
К оплате _29-72__
Заведующий аптекой_Иренко И.И._ Бухгалтер __Верба М.В._
(подпись)

(подпись)

Реестр получил _нач. мед., Гавриш Т.О., 01.02.2019 г.
(должность, фамилия, иницыалы, дата)

УСТНЫЙ ОТВЕТ:

Оплата полной стоимости или части стоимости ЛС осуществляется ЛПУ или местными
органами власти на основании сводных реестров. Такие реестры составляются в 2-х
экземплярах: - 1 предъявляется аптекой для оплаты, а 2 с рецептами сохраняется в аптеке (3
г.). Стоимость ЛС, отпускаемых бесплатно или на льготных условиях, компенсируются за
счет ассигнований, предусматриваемых соответствующими бюджетами (государственными,
областными, городскими или другие) на здравоохранение.
Провизор, осуществляя прием льготных рецептов, прежде всего, таксирует их по
полной стоимости, а дальше отражает данные о них в таких учетных документах:
- рецептурном журнале; - сводном реестре рецептов отдельно для каждой категории
больных и каждого ЛПУ в двух экземплярах; - счет для оплаты, который вместе с одним
экземпляром сводного реестра передается в местные органы управления или ЛПУ (второй
экземпляр сводного реестра вместе с рецептами остается в аптеке) - реестре выписанных
счетов; - реестре розничных оборотов (раздел месячного отчета), указывается сумма,
уплаченная наличными.

Задания и примеры их решения за Протоколом № 2 (непарные и парные)
1. Осуществить прием ЛС от оптового поставщика по сопроводительным
документам (бланк 1), провести входной контроль готовых ЛС промышленного
производства и зарегистрировать. 2. Провести для фармацевтических товаров и
лекарственных средств расчет: розничных цен, таможенной стоимости, отпускных цен
аптечных складов, торговых наценок.
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Бланк 2
Поставщик: ООО «БАДМ», г. Днепропетровск, Сельський спуск, 3а, тел. (056) 370-35-00 Иден.код 22946976 Лицензия АВ № 326053 от 14.02.2015
Р/с 26000012825849 в ОАО Укрексимбанк МФО 322313, Днепропетровск
Отримувач:ИФНМУ, Аптека №1, г. Ивано-Франковск, ул. Галицкая, буд. 124-к тел. (0342)788020 Иден.код 02010758 Лицензия АВ № 361612 от
14.10.2013 Р/с № 230107000032 в УДК Ивано-Франковской обл. МФО 836014
от 21.01.2019 г.

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ № 1
№
п
/
п
1

фл

20

45,00

уп

5

7,20

* Лидокаин аер. 10
% фл. 38 г

фл.

01.2020

Уролесан 25 мл.

01.2021

* АтенололАстрафарм 50 мг, №
20

Регистрация
препарата

Срок
го-ти

070908

3534
01.12.2017

Egis,
Венгрия

UA/0655/01/01 до
12.09.2020

12.2020

2

101108

64
04.01.2017

Галичфарм

UA/2727/02/01
до 23.05.2020

3

Н05210

108
31.12.2017

Merckle,
Германия

UA/2381/01/01
до 01.12.2021

СУММА ЗАКУПОЧНАЯ БЕЗ НДС
НДС
СУММА ЗАКУПОЧНАЯ С НДС

10

Сума
закуп.
без
НДС
1051,0

Кст
во

Производите
ль

Серия

Цена
закуп.
без
НДС
105,1

Ед.
измер

Регистрация
сертификата

Название товара

НДС

Цена
закуп. з
НДС

Сума
закуп. з
НДС

Розннацен
%

Цена
опускна
я

Сумма
отпускн
ая

7,36

112,46

1124,60

18

132,70

1327,00

900,00

3,15

48,15

963,00

30

62,60

1252,0

36,00

0,50

7,70

38,50

15

8,85

44,25

1987,00
139,09
2126,10

СУММА ЗАКУПОЧНАЯ С НДС прописью Две тысячи сто двадцатьшесть грн. 10 к.

Входной контроль проведено, результат положительный/отрицательный, разрешено/не разрешено до реализации
подпись, Ф.И.О. уполномечнное лицо

дата проведения входного контроля

Отпуск разрешил:__________________________/ФИО/
Документ сложил: _________________________/ФИО/
Товар выдал: ______________________________/ФИО/

Получено_____35_______мест товара.
Товар получил:__________________________/ФИО/
Дата получения товара: “21” января 2019 г.
Довереность № 065712 от 21.01.2019
Через кого: Ганич И.В
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УСТНЫЙ ОТВЕТ:
ЛС и ИМН поступают в аптеку от поставщиков, которые обязательно должны иметь лицензии
на право оптовой реализации. Копии лицензий добавляются к договорам и хранятся в аптеках. В
процессе отгрузки фармацевтических товаров поставщик формирует пакет сопроводительных
документов: счет, товарно-транспортную и налоговую накладные, сертификаты качества на каждую
серию ЛС, выводы относительно качества для импортных ЛС и медицинских иммунобиологических
препаратов (МИБП). На основании этих документов в аптеке осуществляется прием товара по
количеству и качеству. В случае сомнений относительно доброкачественности товара материально
ответственные лица осуществляют контрольные проверки, по которым составляется акт об
установленном расхождении в количестве и качестве при приемке товара и товар берут на
ответственное хранение. Затем по договору приглашается представитель поставщика и с его
участием создается комиссия для дальнейшего приема товара. Если в результате приема обнаружено
биение, недостача, повреждение или недостаток, комиссия составляет акт в трех экземплярах.
Первый является основанием для предъявления претензии письмом, второй направляется в
организацию, которой подчинена аптека для получения разрешения на списание выявленных
расхождений, третий остается в аптеке. Дополнительно - акт отбора проб на анализ качества.
Аптечные учреждения различных форм собственности должны в полном объеме обеспечить
проведение входного контроля качества ЛС, поступивших от поставщика. Для этого в аптеке
назначается уполномоченное лицо. Ее назначение осуществляется приказом по аптеке за подписью
руководителя аптечного учреждения. Ее фамилия, контакты следует сообщить территориальной
инспекции по контролю качества лекарственных средств.
Входной контроль качества ЛС в аптеках регламентировано приказом МЗ Украины от
29.09.2014 г. № 677 "Об утверждении Порядка контроля качества ЛС при оптовой и розничной
торговли". Согласно этому НПА главными обязанностями уполномоченного лица (УО) является:
1) проверять ЛС, поступающих в аптеку, и сопроводительные документы - накладные,
сертификаты качества серии ЛС, выводы о качестве ввезенных в Украину ЛС (для ЛС иностранного
производства), заключения о соответствии МИБП требованиям стандартов; сведения о регистрации
ЛС;
2) оформлять вывод входного контроля качества ЛС, отметки на приходной накладной:
«Входной контроль проведения, результат положительный / отрицательный, разрешено / не
разрешено к реализации, подпись, Ф.И.О. УО, дата проведения входного контроля »;
3) осуществлять ведение реестра ЛС, поступивших на предприятие, и ведение учета решений
центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере
контроля качества и безопасности лекарственных средств, по качеству ЛС в электронном и / или
бумажном виде с возможностью срочного формирования реестров движения ЛС на выполнение
соответствующих запросов;
4) проверять наличие в аптеке ЛС, оборот которых запрещен в Украине; ЛС,
незарегистрированных в Украине и срок годности которых истек;
5) предоставлять в территориальный орган центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных
средств, информацию о выявленных некачественных ЛС; ЛС, в отношении которых возникло
подозрение в фальсификации; фальсифицированы и незарегистрированные ЛС, другие дефекты или
несоответствия. При выявлении образцов таких ЛС принимать меры по изъятию их из оборота путем
помещения в специально отведенную, четко определенную, промаркированную карантинную зону
отдельно от другой продукции, с обозначением «Карантин» с указанием причин изъятия из
обращения и дать перемещения;
6) принимать меры, указанные в решениях центрального органа исполнительной власти,
реализующего государственную политику в сфере контроля качества и безопасности лекарственных
средств, по качеству ЛС;
7) постоянно осуществлять мониторинг условий хранения ЛС с требованиями инструкции к
применению;
8) давать разрешение на отпуск ЛС в структурные подразделения аптеки.
Поступившие в аптеку и были приняты материально-ответственными лицами на хранение,
отражаются в Журнале регистрации поступления товаров по группам в аптеке. Этот журнал ведется
в соответствии с группами: товар, в том числе минеральные воды, ЛС и химические товары,
перевязочных материалы / предметы ухода за больными, мыло туалетное, парфюмерия, оптика и т.
Журнал ведется в двух ценах: оптовой и розничной. В конце месяца данные обобщаются.
Проставление торговой наценки на полученные ЛС осуществляется с учетом норм Закона
Украины «О ценах и ценообразовании», Постановления КМУ № 955 от 17.10.2008 г. «О мерах

159

стабилизации цен на ЛС и ИМН», Постановления КМУ № 333 от 25.03.2009 г. «Некоторые вопросы
государственного регулирования цен на ЛС и ИМН» (в редакции постановления Кабинета
Министров Украины) от 13 декабря 2017 № 1081:
1) на лекарственные средства, включенные в Национальный перечень основных
лекарственных средств (кроме наркотических, психотропных лекарственных средств, прекурсоров и
медицинских газов) и обязательного минимального ассортимента лекарственных средств для
аптечных учреждений и фельдшерско-акушерских пунктов, определенного Министерством
здравоохранения, предельные снабженческо-сбытовые надбавки не выше 10 процентов,
начисляемых к оптово-отпускной цены с учетом налогов и сборов, а предельные торговые
(розничные) надбавки не выше 25 е сотки, начисляемых к закупочной цены с учетом налогов;
2) на лекарственные средства (кроме наркотических, психотропных лекарственных средств,
прекурсоров и медицинских газов), оптово-отпускные цены на которые внесены в реестр оптовоотпускных цен на лекарственные средства и медицинские изделия, которые приобретаются
полностью или частично за счет средств государственного и местных бюджетов, предельные
снабженческо-сбытовые надбавки не выше 10 процентов, начисляемых для лекарственных средств к
задекларированной изменения оптово-отпускной цены с учетом налогов и сборов и для медицинских
изделий в оптово-отпускной цены с учетом налогов и сборов, а предельные торговые (розничные)
надбавки не выше 10 процентов, начисляемых к закупочной цене с учетом налогов. При этом
фактический размер оптово-отпускной цены на каждую лекарственную форму, дозировку,
потребительскую упаковку лекарственного средства не должен превышать размера внесенной в
указанный реестр оптово-отпускной цены в гривне;
3) на лекарственные средства, включенные в перечень международных непатентованных
названий лекарственных средств, указанного в пункте 1 постановления Кабинета Министров
Украины от 9 ноября 2016 № 863 "О введении возмещения стоимости лекарственных средств",
предельные снабженческо-сбытовые надбавки в размере 10 процентов, начисляемых к оптовоотпускной цены с учетом налогов и предельные торговые (розничные) надбавки в размере 15
процентов, начисляемых к закупочной цены с учетом налогов (с 01.04.2017р. в Украине начала
действовать Правительственная программа «Доступные лекарства», по которой ЛС, включенные в
Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению подлежат
государственному регулированию по ценообразованию).
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Задания и примеры их решения за Протоколом № 2 (непарные)
ЗАДАНИЕ:
1. Рассчитать основную заработную плату / дополнительную заработную плату / сумму
по временной нетрудоспособности / беременность / оплаты отпусков / за работу
праздничные дни / внеурочные работы аптечного работника к выдаче:
Начислите заработную плату фармацевту Станько А.С. к выдаче на руки по ставке 2600
грн. Выполните вычисления удержаний из заработной платы работника и начисления на
фонд оплаты труда предприятия в этом случае.
2. Оформить расчетно-платежную ведомость.
РЕШЕНИЕ:

1) Начислен налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 18 % (Налоговая
социальная льгота составляет 960,50грн., используется к доходу, что не привышает
2690,00грн.)
(2600,00 – 960,50) х 0,18 = 295,11
2) Начислен налог на армию – 1,5 %
2600,0 х 0,015 = 39,00
3) Выплачена зароботная плата
(2600,00 – 295,11 – 39,00) = 2265,89
4) Начисления на фонд оплаты труда в виде единого социального взноса (22 %)
2600,00 0,22 = 572,00
Бланк 1

Ведомость начисления и выплаты заработной платы за ЯНВАРЬ 2019г.

Ф.И.О.

Cтанько
А.С.
Всего

Должн
ость

Фарма
цевт

Начислен
о за
видами
выплат:
Зароботная плата
(ос-я)

Налог
овая
соц.
льгот
а

Военны
й сбор

НДФЛ

Всего
удержан
о

Удержано

Отр
абот
ано
дней

Ставка

19

2600,0

2600,00

960,5

39,00

295,11

334,11

2265,89

2600,0

2600,00

960,5

39,00

295,11

334,11

2265,89

Начисления на фонд оплаты труда 572,00 грн.
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Сумма к
выплате
на руки

Под
пись

Задания и примеры их решения за Протоколом № 2 (парные)
ЗАДАНИЕ:
1. Рассчитывать основные экономические показатели деятельности аптеки: торговые
наложения / расходы / прибыль / рентабельность, используя учетные данные.
Провести экономический анализ основных показателей работы аптеки "А" и аптеки
"В" за прошлый год, используя данные таблицы. Определить показатели прибыли,
рентабельности и производительности труда обеих аптек. Сделайте вывод об
эффективности их работы. Какое из предприятий Вы оцениваете как более
стабильное?
№
Показатели
п/п
1 Товарооборот розничный
2 Товарооборот оптовый
3 Уровень торговых наложений в реализованном
товаре
4 Сумма издержек обращения
5

Единицы
измерения
тыс. грн.
тыс. грн
%

„А”

„В”

1450
750
24

1140
560
26

тыс. грн.

425

360

чел.

17

13

Среднестатистическое к-во работников аптеки

2. Анализировать полученные показатели и запланировать их на следующий
отчетный период.
Показатели
Товарооборот
общий
Сумма торговых
наложений
Прибыль
операцыонная
Рентабельность
Продуктивность
труда

Аптека “А”

Аптека “В”

1 450 000 + 750 000 = 2 200 000
2 200 000 × 0,24= 528 000 грн.

1 140 000 + 560 000 = 1 700 000
грн.
1 700 000 ×0,26 = 442 000 грн.

528 000 грн. – 425 000 грн. = 103 000
грн.
103 000 / 2 200 000 ×100 %= 4,68%

442 000 грн. – 360 000 грн. =
82 000 грн.
82 000 / 1 700 000 × 100 % =
4,82%

2 200 000 / 17 = 129 412 грн./чол.

1 700 000 / 13 = 130 769 грн./чол.

2. Аптека "В" в прошлом году работала более эффективно, поскольку показатель
рентабельности ее деятельности составил на 0,14% больше, чем в аптеке "А". Также в аптеке
"В" на 1357 грн. была выше производительность труда на одного работающего.
Аптеке "А" в следующем году целесообразно несколько увеличить наценку, а главное:
увеличивать товарооборотность ЛС - то есть производительность труда.
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