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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Дисципліна  «Організація  і  економіка  фармації»  відноситься  до  циклу

професійно-практичних дисциплін, вивчення якої дає змогу майбутнім фахівцям —

фармацевтам професійно вирішувати забезпечення населення лікарськими засобами

та виробами медичного призначення.

Мета  вивчення  дисципліни  полягає  в  підготовці  студентів  до  практичної

роботи  аптечних  підприємств  різних  видів  та  форм  власності,  до  виконання

функціональних обов’язків на посадах,  які  можуть займати фармацевти за умови

реформування  системи  охорони  здоров’я  та  наближення  її  до  європейських

стандартів.

З метою якісного та суцільного контролю теоретичних знань та сформованості

практичних навичок та умінь студенти виконують домашню контрольну роботу на

тему: «Організація роботи рецептурно – виробничого відділу».

Під час  виконання домашньої контрольної роботи студенти повинні знати:

 законодавчі акти, що регламентують рецептурний відпуск; 

 загальні правила виписування рецептів;

 форми рецептурних бланків та їх оформлення; 

 особливості  виписування  та  оформлення  рецептів  на  лікарські  засоби  які

містять  наркотичні,  психотропні,  отруйні,  сильнодіючі  лікарські  засоби  та

прекурсори; 

 загальний порядок приймання рецептів;

 визначення вартості індивідуальних лікарських засобів; 

 загальні правила таксування рецептів на індивідуальні лікарські засоби;    

 особливості таксування різних лікарських форм (порошків, рідких та м’яких

лікарських форм, ліків що виготовляють в асептичних умовах); 

 методи реєстрації рецептів на лікарські засоби індивідуального виготовлення;



 предметно-кількісний облік лікарських засобів в аптечних установах;

 внутрішньоаптечний контроль якості лікарських засобів;

 види внутрішньоаптечного контролю;

 оцінювання якості ліків аптечного виробництва; 

 правила оформлення до відпуску виготовлених в аптеці лікарських засобів та

їх відпуск.

Студенти повинні вміти:

 приймати   індивідуально  виписані  рецепти  на  лікарські  засоби  різних

фармакологічних груп;

 перевіряти правильність оформлення виписаних рецептів; 

 таксувати  рецепти з лікарськими засобами різних фармакологічних груп;

 реєструвати рецепти у  облікових документах;

 здійснювати  предметно-кількісний  облік  отруйних,  наркотичних,

психотропних речовин, прекурсорів;

 оформлювати лікарські засоби до відпуску;

 проводити внутрішньо аптечний контроль виготовлених лікарських  засобів;

 проводити відпуск лікарських засобів населенню.



Варіант № 1

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Поняття про господарські засоби аптеки. Їх структура і значення 
2. Оплата тимчасової непрацездатності аптечних працівників.

Завдання 2.
Оформіть касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 5870 грн. 25 коп.
2. КО за № 78 від 24.03.20р. на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 200 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 23.03.20р.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:
1. Основних засобів 150 000 грн.
2. Тари 170 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП 250 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 135 000 грн.
3. Основних засобів 51500 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 712 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 135 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 225 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій



№ з/п Операції

1. Видача грошей під звіт 600грн
2. Повернення невикористаної суми -

3. Виторг аптечного пункту 5000грн
4. Покриття збитків, нанесених аптеці 400грн

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконайте розрахунки маючи такі дані: 
1.  Запланувати  кількість  амбулаторної  рецептури  для  аптеки  №100  по  кількості
очікуваних  амбулаторних  звертань  на  2021рік.  При  цьому  враховуючи,  що  в
2020році  кількість  амбулаторних  рецептів   становила  80000,  а  кількість
амбулаторних  звертань  112000.  На  2021рік  кількість  амбулаторних  звертань
планується 110000.

2.  Загальний товарообіг аптеки № 120 за звітній період становить по роздрібним
цінам 205 000грн.,  по оптовим 150 000грн. Знайти торгові надбавки в сумі  та по
рівню.



Варіант № 2

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Основи обліку в фармації, значення обліку, його завдання. Види обліку. 
Вимірювачі, які застосовуються для обліку.

2. Види утримань із заробітної плати.
Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 
1. КО за № 84 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від фармацевта аптеки № 25 
Демченко В.П. в сумі 5625 грн. 40 коп. 

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від 
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

1. Основних засобів 80 000 грн.
2. Тари 2105 грн.
3. ЛРС 400 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 1830 грн.
2. Товару в  роздрібних цінах 147 000 грн.
3. Основних засобів 51000 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 720 грн.

5. Дооцінка з фасувальних робіт 149 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 385 грн.

Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).



Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 700
2 Повернення невикористаної суми 150
3 Виторг аптечного пункту 5100
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 355

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1. Провести планування стаціонарної рецептури для аптеки №101 на 2021рік, при
умові, що в лікувально-профілактичних закладах, які обслуговуються аптекою №101
нараховується 100 ліжок, середня зайнятість яких у звітному році(2020р.)становить
330днів,  стаціонарна  рецептура  в  звітному  періоді  становить  30000рецептів.  У
2021році  кількість  ліжок  в  лікувально-профілактичних  закладах  планується
збільшити до 120, а їх зайнятість довести до 345 днів.

2. Т/о аптеки 160 000грн., середній товарний запас становить 35 000грн. Встановити
товарооборотність аптеки в днях.



Варіант № 3

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Характеристика системи обліку та звітності.
2. Оплата відпусток.

Завдання 2.
Оформити касові ордери(Додаток 1,2)  за умови: 
1. КО за № 85 на повернені гроші, які залишилися після відрядження у провізора-
аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П. в сумі 200 грн. 00 коп.

2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт  
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню 
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 200 грн. для придбання 
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження № 
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 120 000 грн.
2. Тари 456 грн.
3. ЛРС 325 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 1170 грн.
2. Товару в  роздрібних цінах 86 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 380 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт -
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення -
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 368
2 Повернення невикористаної суми

200
3 Виторг аптечного пункту 5800
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 460

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 
1.  В  аптеці  №  120  залишок  на  початок  місяця  становив  у  роздрібних  цінах
130 000грн., в оптових 105 000 грн.. За місяць надійшло товару в оптових цінах на
65 000 грн., в роздрібних на 85 000грн.. Обсяг реалізації товару за готівку 95 000грн.
і за безготівковим розрахунком 15 000 грн.. Необхідно за результатами діяльності
аптеки за місяць визначити:

- середній рівень торгової націнки;
- суму реалізованої торгової націнки;
- собівартість реалізованого товару.

2.  В аптеці №137 рівень витрат в базисному періоді  дорівнює 26%, а в звітному
періоді  – 23%. Потрібно знайти розмір зниження рівня витрат, темп зниження рівня
витрат та індекс рівня витрат. 



Варіант № 4

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Здійснення первинного обліку товарів, що надходять в аптечну установу.
2. Інвентаризація: завдання, види, випадки проведення.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним 
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 3870 грн. 25 коп.

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від 
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 55 000  грн.
2. Тари 322 грн.
3. ЛРС 256 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 400 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 73 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 390 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 100 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 460 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 425
2 Повернення невикористаної суми

170
3 Виторг аптечного пункту 5250
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 265

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1. Запланований товарообіг на наступний рік в аптеці №20 становить 150 000 грн. та
рівень витрат, який вирахувано з обліком середньорічних темпів зниження в розмірі
22%. Потрібно знайти  абсолютну суму витрат на плануємий рік. 

2.Знайти  рівень  рентабельності  аптеки,  за  умов,  товарообіг  аптеки  в  роздрібних
цінах становить 165 000 грн., в оптових 117 000 грн., витрати аптеки 35 000грн.



Варіант № 5

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Облік товарів, які надійшли до аптеки: в загальній сумі, за групами товарів, за 
строками придатності.

2. Порядок складання товарного звіту аптеки.              

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 84 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від фармацевта аптеки № 25 
Демченко В.П. в сумі 4625 грн. 40 коп. 

2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт  
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню 
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 200 грн. для придбання 
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження № 
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 78 000 грн.
2. Тари 290 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП -
2. Товару в роздрібних цінах 50 000 грн.
3. Основних засобів 91100 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 350 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 199 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 459 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4). 

Перелік касових операцій



№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 360
2 Повернення невикористаної суми

60
3 Виторг аптечного пункту 6310
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 320

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.Сума витрат в аптеці №345 за звітний період склала 35000 грн., товарообіг за цей
же період дорівнював 180000 грн. Потрібно знайти рівень витрат в даній аптеці.

2.  Запланувати  кількість  амбулаторної  рецептури  для  аптеки  №100  по  кількості
очікуваних  амбулаторних  звертань  на  2021рік.  При  цьому  враховуючи,  що  в
2020році  кількість  амбулаторних  рецептів   становила  80000,  а  кількість
амбулаторних  звертань  112000.  На  2021рік  кількість  амбулаторних  звертань
планується 110000



Варіант № 6

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Особливості отримання лікарських засобів списку А та порядок їх обліку.
2. Основні завдання та терміни проведення інвентаризації. Види інвентаризації.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 
1. КО за № 85 на повернені гроші, які залишилися після відрядження у провізора-
аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П. в сумі 200 грн. 00 коп.

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від
23.03.2020 до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 50 000 грн.
2. Тари 317 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП 250 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 135 000 грн.
3. Основних засобів 71500 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 412 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 235 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 525 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4). 

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 741
2 Повернення невикористаної суми



100
3 Виторг аптечного пункту 4500
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 100

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.Т/о аптеки 160 000грн., середній товарний запас становить 35 000грн. Встановити
товарооборотність аптеки в днях.

 2.Знайти рівень рентабельності  аптеки,  за  умов,  товарообіг  аптеки в  роздрібних
цінах становить 165 000 грн., в оптових 117 000 грн., витрати аптеки 35 000грн.

Варіант № 7



Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Види реалізації товару, їх структура.
2. Інвентаризаційна комісія, її  склад, права та обов’язки.

Завдання 2.
Оформити касові ордери(Додаток 1,2)  за умови: 
1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 5870 грн. 25 коп.

2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 200 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 80 000 грн.
2. Тари 1105 грн.
3. ЛРС 340 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 1183 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 97 000 грн.
3. Основних засобів 61000 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 620 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 349 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 585 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 583
2 Повернення невикористаної суми 230
3 Виторг аптечного пункту 5000
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 710

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.  В  аптеці  №  120  залишок  на  початок  місяця  становив  у  роздрібних  цінах
130 000грн., в оптових 105 000 грн.. За місяць надійшло товару в оптових цінах на
65 000 грн., в роздрібних на 85 000грн.. Обсяг реалізації товару за готівку 95 000грн.
і за безготівковим розрахунком 15 000 грн.. Необхідно за результатами діяльності
аптеки за місяць визначити:

- середній рівень торгової націнки;
- суму реалізованої торгової націнки;
- собівартість реалізованого товару.
-

2.Сума витрат в аптеці №345 за звітний період склала 35000 грн., товарообіг за цей
же період дорівнював 180000 грн. Потрібно знайти рівень витрат в даній аптеці.

Варіант № 8



Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Роздрібна реалізація товару, її структура, облік. Чинники, які впливають на 
роздрібну реалізацію.

2. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.

Завдання 2.
Оформити касові ордери(Додаток 1,2)  за умови: 

1. КО за № 84 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від фармацевта аптеки № 25 
Демченко В.П. в сумі 4625 грн. 40 коп. 

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від 
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 120 000 грн.
2. Тари 456 грн.
3. ЛРС 325 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 1170 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 86 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 680 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт -
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення -
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 455
2 Повернення невикористаної суми 55
3 Виторг аптечного пункту 5225
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 385

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5.)
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1. В аптеці №137 рівень витрат в базисному періоді  дорівнює 26%, а в звітному
періоді  – 23%. Потрібно знайти розмір зниження рівня витрат, темп зниження рівня
витрат та індекс рівня витрат. 

2.Провести планування стаціонарної рецептури для аптеки №101 на 2021рік,  при
умові, що в лікувально-профілактичних закладах, які обслуговуються аптекою №101
нараховується 100 ліжок, середня зайнятість яких у звітному році(2020р.)становить
330днів,  стаціонарна  рецептура  в  звітному  періоді  становить  30000рецептів.  У
2021році  кількість  ліжок  в  лікувально-профілактичних  закладах  планується
збільшити до 120, а їх зайнятість довести до 345 днів.



Варіант № 9

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Оптова реалізація, її структура та облік. Чинники, які впливають на оптову 
реалізацію. 

2. Визначення, регулювання та відображення результатів інвентаризації.              

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 85 на повернені гроші, які залишилися після відрядження у провізора-
аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П. в сумі 200 грн. 00 коп.

2. КО за № 78 від 24.03.2020  на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 205 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 55 000  грн.
2. Тари 522 грн.
3. ЛРС 456 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 3400 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 73 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на 
суму

390 грн.

5. Дооцінка з фасувальних робіт 200 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 560 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).



Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 320
2 Повернення невикористаної суми -
3 Виторг аптечного пункту 5800
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 110

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1. Загальний товарообіг аптеки № 120 за звітній період становить по роздрібним
цінам 205 000грн.,  по оптовим 150 000грн. Знайти торгові надбавки в сумі  та по
рівню.

2. Запланований товарообіг на наступний рік в аптеці №20 становить 150 000 грн. та
рівень витрат, який вирахувано з обліком середньорічних темпів зниження в розмірі
22%. Потрібно знайти  абсолютну суму витрат на планує мий рік. 



Варіант № 10

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Облік інших витрат товарів,  що зменшують товарний запас (на господарські
потреби, на першу медичну допомогу та ін.).

2. Природні втрати, порядок та норми їх списання.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 5870 грн. 25 коп.

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку. 
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 78 000 грн.
2. Тари 390 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП -
2. Товару в роздрібних цінах 50 000 грн.
3. Основних засобів 41100 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 450 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 199 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 659 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).



Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 610
2 Повернення невикористаної суми 300
3 Виторг аптечного пункту 7180
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 200

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.Знайти  рівень  рентабельності  аптеки,  за  умов,  товарообіг  аптеки  в  роздрібних
цінах становить 165 000 грн., в оптових 117 000 грн., витрати аптеки 35 000грн.

2. Т/о аптеки 160 000грн., середній товарний запас становить 35 000грн. Встановити
товарооборотність аптеки в днях.



Варіант № 11

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Облік товарних витрат (бій, брак, псування, переоцінка товарів, знижка по 
лабораторно – фасувальних роботах). Їх документальне оформлення.

2. Основні завдання планування. Принципи планування. Довгострокові, 
перспективні та поточні плани.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 84 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від фармацевта аптеки № 25
Демченко В.П. в сумі 6625 грн. 40 коп. 

2. КО за № 78 від 24.03.2020  на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 270 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 50 000 грн.
2. Тари 417 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП 250 грн.
2. Товару в  роздрібних цінах 75 000 грн.
3. Основних засобів 61500 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 612 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 235 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 525 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).



Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 600
2 Повернення невикористаної суми -
3 Виторг аптечного пункту 6300
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 40

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.  Запланувати  кількість  амбулаторної  рецептури  для  аптеки  №100  по  кількості
очікуваних  амбулаторних  звертань  на  2021рік.  При  цьому  враховуючи,  що  в
2020році  кількість  амбулаторних  рецептів   становила  80000,  а  кількість
амбулаторних  звертань  112000.  На  2021рік  кількість  амбулаторних  звертань
планується 110000.
2.  Загальний товарообіг аптеки № 120 за звітній період становить по роздрібним
цінам 205 000грн.,  по оптовим 150 000грн. Знайти торгові надбавки в сумі  та по
рівню.

Варіант № 12



Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Види тари по характеру її використання, особливості її обліку.
2. Поняття про торгово-фінансовий план аптеки.

Завдання 2.
Оформити касові ордери(Додаток 1,2)  за умови: 

1. КО за № 85 на повернені гроші, які залишилися після відрядження у провізора-
аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П. в сумі 200 грн. 00 коп.

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 60 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від 
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного  залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 80 000 грн.
2. Тари 4105 грн.
3. ЛРС 540 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 3183 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 77 000 грн.
3. Основних засобів 81000 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 720 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 149 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 685 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 700
2 Повернення невикористаної суми 150



3 Виторг аптечного пункту 10000
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 550

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
1. Провести планування стаціонарної рецептури для аптеки №101 на 2021рік, при
умові, що в лікувально-профілактичних закладах, які обслуговуються аптекою №101
нараховується 100 ліжок, середня зайнятість яких у звітному році(2020р.)становить
330днів,  стаціонарна  рецептура  в  звітному  періоді  становить  30000рецептів.  У
2021році  кількість  ліжок  в  лікувально-профілактичних  закладах  планується
збільшити до 120, а їх зайнятість довести до 345 днів.

2. Т/о аптеки 160 000грн., середній товарний запас становить 35 000грн. Встановити
товарооборотність аптеки в днях.



Варіант № 13

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Облік руху малоцінних та швидкозношуваних предметів. Складання звіту про 
їх рух.

2. Основні показники торгово-фінансового плану: рецептура, товарообіг та інше.   

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 
1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 5870 грн. 25 коп.

2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 280 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 120 000 грн.
2. Тари 656 грн.
3. ЛРС 7325 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 170 грн.
2. Товару в  роздрібних цінах 86 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 780 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт -
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення -
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій



№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 680
2 Повернення невикористаної суми 200
3 Виторг аптечного пункту 8000
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 600

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 
1.  В  аптеці  №  120  залишок  на  початок  місяця  становив  у  роздрібних  цінах
130 000грн., в оптових 105 000 грн.. За місяць надійшло товару в оптових цінах на
65 000 грн., в роздрібних на 85 000грн.. Обсяг реалізації товару за готівку 95 000грн.
і за безготівковим розрахунком 15 000 грн.. Необхідно за результатами діяльності
аптеки за місяць визначити:

- середній рівень торгової націнки;
- суму реалізованої торгової націнки;
- собівартість реалізованого товару.

2.  В аптеці №137 рівень витрат в базисному періоді  дорівнює 26%, а в звітному
періоді  – 23%. Потрібно знайти розмір зниження рівня витрат, темп зниження рівня
витрат та індекс рівня витрат. 



Варіант № 14
Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Класифікація основних засобів аптеки. Документальне оформлення 
внутрішнього переміщення основних засобів.

2. Товарообіг, як основний економічний показник. Складові частини товарообігу.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 84 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від фармацевта аптеки № 25 
Демченко В.П. в сумі 5625 грн. 40 коп. 

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від 
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 55 000  грн.
2. Тари 522 грн.
3. ЛРС 356 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 400 грн.
2. Товару в  роздрібних цінах 73 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 490 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 100 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 560 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 250
2 Повернення невикористаної суми 170
3 Виторг аптечного пункту 6250
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 605

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1. Запланований товарообіг на наступний рік в аптеці №20 становить 150 000 грн. та
рівень витрат, який вирахувано з обліком середньорічних темпів зниження в розмірі
22%. Потрібно знайти  абсолютну суму витрат на планує мий рік. 

2.Знайти  рівень  рентабельності  аптеки,  за  умов,  товарообіг  аптеки  в  роздрібних
цінах становить 165 000 грн., в оптових 117 000 грн., витрати аптеки 35 000грн.



Варіант № 15

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Амортизаційні відрахування і їх використання.
2. Групи товару. Залежність товарообігу від групової структури.

Завдання 2.
Оформити касові ордери(Додаток 1,2)  за умови: 

1. КО за № 85 на повернені гроші, які залишилися після відрядження у провізора-
аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П. в сумі 200 грн. 00 коп.

2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт  
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню 
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 420 грн. для придбання 
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження № 
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 78 000 грн.
2. Тари 490 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП -
2. Товару в роздрібних цінах 50 000 грн.
3. Основних засобів 61100 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 450 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 199 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 659 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).



Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 360
2 Повернення невикористаної суми 600
3 Виторг аптечного пункту 3100
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 120

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.Сума витрат в аптеці №345 за звітний період склала 35000 грн., товарообіг за цей
же період дорівнював 180000 грн. Потрібно знайти рівень витрат в даній аптеці.

2.  Запланувати  кількість  амбулаторної  рецептури  для  аптеки  №100  по  кількості
очікуваних  амбулаторних  звертань  на  2021рік.  При  цьому  враховуючи,  що  в
2020році  кількість  амбулаторних  рецептів   становила  80000,  а  кількість
амбулаторних  звертань  112000.  На  2021рік  кількість  амбулаторних  звертань
планується 110000



Варіант № 16

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Документальне оформлення прийому лікарської рослинної сировини від 
населення та переведення ЛРС в  товар.

2. Торгові надбавки, їх утворення. Порядок розрахунку.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним 
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 5870 грн. 25 коп.

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від 
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 50 000 грн.
2. Тари 517 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП 650 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 85 000 грн.
3. Основних засобів 71500 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 712 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 135 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 825 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.

Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця.(Додаток 4).

Перелік касових операцій



№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 410
2 Повернення невикористаної суми 100
3 Виторг аптечного пункту 4500
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 100

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.Т/о аптеки 160 000грн., середній товарний запас становить 35 000грн. Встановити
товарооборотність аптеки в днях.

 2.Знайти рівень рентабельності  аптеки,  за  умов,  товарообіг  аптеки в  роздрібних
цінах становить 165 000 грн., в оптових 117 000 грн., витрати аптеки 35 000грн.



Варіант № 17

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Порядок здійснення касових операцій з застосуванням реєстраторів 
розрахункових операцій.

2. Товарні запаси, їх класифікація.              

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 
1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним 
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 6870 грн. 25 коп.
2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт  
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню 
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 270 грн. для придбання 
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження № 
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 80 000 грн.
2. Тари 5105 грн.
3. ЛРС 440 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 3183 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 77 000 грн.
3. Основних засобів 51000 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на 
суму

720 грн.

5. Дооцінка з фасувальних робіт 149 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 485 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій



№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 830
2 Повернення невикористаної суми 230
3 Виторг аптечного пункту 5000
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 70

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.  В  аптеці  №  120  залишок  на  початок  місяця  становив  у  роздрібних  цінах
130 000грн., в оптових 105 000 грн.. За місяць надійшло товару в оптових цінах на
65 000 грн., в роздрібних на 85 000грн.. Обсяг реалізації товару за готівку 95 000грн.
і за безготівковим розрахунком 15 000 грн.. Необхідно за результатами діяльності
аптеки за місяць визначити:

- середній рівень торгової націнки;
- суму реалізованої торгової націнки;
- собівартість реалізованого товару.

2.Сума витрат в аптеці №345 за звітний період склала 35000 грн., товарообіг за цей
же період дорівнював 180000 грн. Потрібно знайти рівень витрат в даній аптеці.



Варіант № 18

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Порядок ведення обліку прибуткових та видаткових касових операцій.
2. Товарообіг як економічна категорія, його структура.
3.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 84 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від фармацевта аптеки № 25
Демченко В.П. в сумі 5625 грн. 40 коп. 

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 120 000 грн.
2. Тари 456 грн.
3. ЛРС 525 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 3170 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 66 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 780 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт -
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення -
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 550
2 Повернення невикористаної суми 500
3 Виторг аптечного пункту 5225
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 85

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1. В аптеці №137 рівень витрат в базисному періоді  дорівнює 26%, а в звітному
періоді  – 23%. Потрібно знайти розмір зниження рівня витрат, темп зниження рівня
витрат та індекс рівня витрат. 

2.Провести планування стаціонарної рецептури для аптеки №101 на 2021рік,  при
умові, що в лікувально-профілактичних закладах, які обслуговуються аптекою №101
нараховується 100 ліжок, середня зайнятість яких у звітному році(2020р.)становить
330днів,  стаціонарна  рецептура  в  звітному  періоді  становить  30000рецептів.  У
2021році  кількість  ліжок  в  лікувально-профілактичних  закладах  планується
збільшити до 120, а їх зайнятість довести до 345 днів.



Варіант № 19

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Завдання і значення обліку коштів та розрахункових операцій.
2. Оборотність товару. Чинники, які впливають на оборотність товару.              

Завдання 2.
Оформити касові ордери(Додаток 1,2)  за умови: 

1. КО за № 85 на повернені гроші, які залишилися після відрядження у провізора-
аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П. в сумі 200 грн. 00 коп.
 
2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 420 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 55 000  грн.
2. Тари 22 грн.
3. ЛРС 56 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 400 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 73 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 90 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 100 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 60 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 200



2 Повернення невикористаної суми -
3 Виторг аптечного пункту 8180
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 110

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 
1. Загальний товарообіг аптеки № 120 за звітній період становить по роздрібним
цінам 205 000грн.,  по оптовим 150 000грн. Знайти торгові надбавки в сумі  та по
рівню.

2. Запланований товарообіг на наступний рік в аптеці №20 становить 150 000 грн. та
рівень витрат, який вирахувано з обліком середньорічних темпів зниження в розмірі
22%. Потрібно знайти  абсолютну суму витрат на планує мий рік. 

Варіант № 20



Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Способи здачі готівки до банку.
2. Розрахунки прибутку та рентабельності.

Завдання 2.
Оформити касові ордери(Додаток 1,2)  за умови: 

1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 5870 грн. 25 коп.

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 78 000 грн.
2. Тари 290 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП -
2. Товару в роздрібних цінах 50 000 грн.
3. Основних засобів 41100 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 350 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 199 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 559 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4). 

Перелік касових операцій



№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 1100
2 Повернення невикористаної суми 300
3 Виторг аптечного пункту 7180
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 20

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.Знайти  рівень  рентабельності  аптеки,  за  умов,  товарообіг  аптеки  в  роздрібних
цінах становить 165 000 грн., в оптових 117 000 грн., витрати аптеки 35 000грн.

2. Т/о аптеки 160 000грн., середній товарний запас становить 35 000грн. Встановити
товарооборотність аптеки в днях.

Варіант № 21



Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Види рахунків в банку. Документи необхідні для відкриття підприємством 
поточного рахунку в банку.

2. Торгівельні накладення, порядок їх розрахунку.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 85 на повернені гроші, які залишилися після відрядження у провізора-
аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П. в сумі 200 грн. 00 коп.

2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 420 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.
 Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 50 000 грн.
2. Тари 417 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП 3250 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 85 000 грн.
3. Основних засобів 71500 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 712 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 135 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 625 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 600
2 Повернення невикористаної суми -
3 Виторг аптечного пункту 3000
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 400

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.  Запланувати  кількість  амбулаторної  рецептури  для  аптеки  №100  по  кількості
очікуваних  амбулаторних  звертань  на  2021рік.  При  цьому  враховуючи,  що  в
2020році  кількість  амбулаторних  рецептів   становила  80000,  а  кількість
амбулаторних  звертань  112000.  На  2021рік  кількість  амбулаторних  звертань
планується 110000.

2.  Загальний товарообіг аптеки № 120 за звітній період становить по роздрібним
цінам 205 000грн.,  по оптовим 150 000грн. Знайти торгові надбавки в сумі  та по
рівню.

Варіант № 22



Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Поняття про дебіторську та кредиторську заборгованість.
2. Аналіз товарообігу в загальній сумі та за складовими частинами.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 6870 грн. 25 коп.

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 80 000 грн.
2. Тари 2105 грн.
3. ЛРС 540 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 3183 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 77 000 грн.
3. Основних засобів 81000 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 620 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 149 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 585 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 700
2 Повернення невикористаної суми 150



3 Виторг аптечного пункту 10000
4 Покриття збитків, нанесених

аптеці
550

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1. Провести планування стаціонарної рецептури для аптеки №101 на 2021рік, при
умові, що в лікувально-профілактичних закладах, які обслуговуються аптекою №101
нараховується 100 ліжок, середня зайнятість яких у звітному році(2020р.)становить
330днів,  стаціонарна  рецептура  в  звітному  періоді  становить  30000рецептів.  У
2021році  кількість  ліжок  в  лікувально-профілактичних  закладах  планується
збільшити до 120, а їх зайнятість довести до 345 днів.

2. Т/о аптеки 160 000грн., середній товарний запас становить 35 000грн. Встановити
товарооборотність аптеки в днях.



Варіант № 23

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Прибуткові та видаткові касові операції. Їх документальне оформлення.
2. Поняття про витрати виробництва та обігу. Характеристика витрат.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 
1. КО за № 84 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від фармацевта аптеки № 25
Демченко В.П. в сумі 4625 грн. 40 коп. 

2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 420 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку. 
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 120 000 грн.
2. Тари 456 грн.
3. ЛРС 525 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 2170 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 86 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 680 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт -
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення -
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 680
2 Повернення невикористаної суми 200
3 Виторг аптечного пункту 8000
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 600

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.  В  аптеці  №  120  залишок  на  початок  місяця  становив  у  роздрібних  цінах
130 000грн., в оптових 105 000 грн.. За місяць надійшло товару в оптових цінах на
65 000 грн., в роздрібних на 85 000грн.. Обсяг реалізації товару за готівку 95 000грн.
і за безготівковим розрахунком 15 000 грн.. Необхідно за результатами діяльності
аптеки за місяць визначити:

- середній рівень торгової націнки;
- суму реалізованої торгової націнки;
- собівартість реалізованого товару.

2.  В аптеці №137 рівень витрат в базисному періоді  дорівнює 26%, а в звітному
періоді  – 23%. Потрібно знайти розмір зниження рівня витрат, темп зниження рівня
витрат та індекс рівня витрат. 



Варіант № 24

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Касова книга, її ведення.
2. Класифікація витрат. Чинники, які впливають на розмір та рівень витрат.

Завдання 2.
Оформити касові ордери(Додаток 1,2)  за умови: 

1. КО за № 85 на повернені гроші, які залишилися після відрядження у провізора-
аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П. в сумі 200 грн. 00 коп.

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 55 000  грн.
2. Тари 422 грн.
3. ЛРС 556 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 1400 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 73 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 590 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 100 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 660 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 250
2 Повернення невикористаної суми 170
3 Виторг аптечного пункту 6250
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 650

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1. Запланований товарообіг на наступний рік в аптеці №20 становить 150 000 грн. та
рівень витрат, який вирахувано з обліком середньорічних темпів зниження в розмірі
22%. Потрібно знайти  абсолютну суму витрат на планує мий рік. 

2.Знайти  рівень  рентабельності  аптеки,  за  умов,  товарообіг  аптеки  в  роздрібних
цінах становить 165 000 грн., в оптових 117 000 грн., витрати аптеки 35 000грн.



Варіант № 25

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Звітність касира та порядок здавання виручки в банк.
2. Аналіз та розрахунки товарообіговості та товарного запасу.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 
1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 3870 грн. 25 коп.

2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 520 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 78 000 грн.
2. Тари 390 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП -
2. Товару в роздрібних цінах 50 000 грн.
3. Основних засобів 41100 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 550 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 199 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 559 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 360
2 Повернення невикористаної суми 60
3 Виторг аптечного пункту 3100
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 120

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.Сума витрат в аптеці №345 за звітний період склала 35000 грн., товарообіг за цей
же період дорівнював 180000 грн. Потрібно знайти рівень витрат в даній аптеці.

2.  Запланувати  кількість  амбулаторної  рецептури  для  аптеки  №100  по  кількості
очікуваних  амбулаторних  звертань  на  2021рік.  При  цьому  враховуючи,  що  в
2020році  кількість  амбулаторних  рецептів   становила  80000,  а  кількість
амбулаторних  звертань  112000.  На  2021рік  кількість  амбулаторних  звертань
планується 110000

Варіант № 26



Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Форми та системи оплати праці.
2. Прибуток, як показник, його суть.

 
Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 84 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від фармацевта аптеки № 25
Демченко В.П. в сумі 5625 грн. 40 коп. 

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 50 000 грн.
2. Тари 417 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП 1250 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 75 000 грн.
3. Основних засобів 61500 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 612 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 135 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 825 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 410
2 Повернення невикористаної суми 100



3 Виторг аптечного пункту 4500
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 100

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.Т/о аптеки 160 000грн., середній товарний запас становить 35 000грн. Встановити
товарооборотність аптеки в днях.

 2.Знайти рівень рентабельності  аптеки,  за  умов,  товарообіг  аптеки в  роздрібних
цінах становить 165 000 грн., в оптових 117 000 грн., витрати аптеки 35 000грн.

Варіант № 27



Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Оплата праці, її різновиди.
2. Джерела утворення прибутку.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 
1. КО за № 85 на повернені гроші, які залишилися після відрядження у провізора-
аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П. в сумі 200 грн. 00 коп.

2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 720 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 80 000 грн.
2. Тари 2105 грн.
3. ЛРС 440 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 2183 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 87 000 грн.
3. Основних засобів 61000 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 520 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 149 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 865 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4). 

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.

1 Видача грошей під звіт 830



2 Повернення невикористаної суми 230
3 Виторг аптечного пункту 5000
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 700

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.  В  аптеці  №  120  залишок  на  початок  місяця  становив  у  роздрібних  цінах
130 000грн., в оптових 105 000 грн.. За місяць надійшло товару в оптових цінах на
65 000 грн., в роздрібних на 85 000грн.. Обсяг реалізації товару за готівку 95 000грн.
і за безготівковим розрахунком 15 000 грн.. Необхідно за результатами діяльності
аптеки за місяць визначити:

- середній рівень торгової націнки;
- суму реалізованої торгової націнки;
- собівартість реалізованого товару.

2.Сума витрат в аптеці №345 за звітний період склала 35000 грн., товарообіг за цей
же період дорівнював 180000 грн. Потрібно знайти рівень витрат в даній аптеці.



Варіант № 28

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Порядок нарахування заробітної плати та різних видів доплат.
2. Рентабельність, як показник, його суть. 

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 83 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від завідуючої аптечним
кіоском № 1 Шимової Л.П. в сумі 5870 грн. 25 коп.

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 120 000 грн.
2. Тари 456 грн.
3. ЛРС 525 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 2170 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 66 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на 
суму

680 грн.

5. Дооцінка з фасувальних робіт -
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення -
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 550
2 Повернення невикористаної суми 50
3 Виторг аптечного пункту 2250
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 850

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Дикаїн, г Етилморфіну
гідрохлорид, г

1. Залишки на початок періоду 2,0 4,5

2. За звітний період отримано 25,0 33

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

20,0 35,5

4. Відпущено в масі ангро 5,0 -

5. Фактичний залишок 1,8 1,70

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1. В аптеці №137 рівень витрат в базисному періоді  дорівнює 26%, а в звітному
періоді  – 23%. Потрібно знайти розмір зниження рівня витрат, темп зниження рівня
витрат та індекс рівня витрат. 

2.Провести планування стаціонарної рецептури для аптеки №101 на 2021рік,  при
умові, що в лікувально-профілактичних закладах, які обслуговуються аптекою №101
нараховується 100 ліжок, середня зайнятість яких у звітному році(2020р.)становить
330днів,  стаціонарна  рецептура  в  звітному  періоді  становить  30000рецептів.  У
2021році  кількість  ліжок  в  лікувально-профілактичних  закладах  планується
збільшити до 120, а їх зайнятість довести до 345 днів.



Варіант № 29
Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Звітність, її види та значення.
2. Товарні запаси, їх класифікація.

Завдання 2.
Оформити касові ордери (Додаток 1,2) за умови: 

1. КО за № 84 на здану грошову виручку за 25.03.2020 р. від фармацевта аптеки № 25
Демченко В.П. в сумі 4625 грн. 40 коп. 

2. КО за № 78 від 24.03.2020 на ім’я санітарки аптеки № 30 Комарової Л.Н. (паспорт
серія СА № 853265, виданий 02 грудня 1984 р. МВ УМВС), якій по розпорядженню
завідуючої аптеки № 30 Петрової М.П. видані гроші в сумі 420 грн. для придбання
господарчих товарів. Підставою для видачі грошей із каси аптеки є розпорядження №
21 від 24.03.2020.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.
Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 55 000  грн.
2. Тари 422 грн.
3. ЛРС 556 грн.
За звітний період отримано: 
1. МШП 1400 грн.
2. Товару в роздрібних цінах 73 000 грн.
3. Основних засобів -
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 490 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 100 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 660 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 200
2 Повернення невикористаної суми -
3 Виторг аптечного пункту 6180
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 110

Завдання 5.
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
1. Загальний товарообіг аптеки № 120 за звітній період становить по роздрібним
цінам 205 000грн.,  по оптовим 150 000грн. Знайти торгові надбавки в сумі  та по
рівню.

2. Запланований товарообіг на наступний рік в аптеці №20 становить 150 000 грн. та
рівень витрат, який вирахувано з обліком середньорічних темпів зниження в розмірі
22%. Потрібно знайти  абсолютну суму витрат на планує мий рік. 



Варіант № 30

Завдання 1.
Дайте відповіді на теоретичні питання:

1. Визначити виплати, що не включають до фонду оплати праці.
2. Чинники, які визначають зростання прибутку та рентабельності. 

Завдання 2.
Оформити касові ордери(Додаток 1,2)  за умови: 

1. КО за № 85 на повернені гроші, які залишилися після відрядження у провізора-
аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П. в сумі 200 грн. 00 коп.

2. КО за № 79 від 24.03.2020 на ім’я провізора-аналітика аптеки № 30 Василенко Л.П.
в сумі 600 грн. 00 коп. Підстава для видачі грошей є Наказ про відрядження № 5 від
23.03.2020. до м. Запоріжжя.

Завдання 3.
Зареєструйте в товарному звіті (Додаток 3)находження товарно-матеріальних 
цінностей  в аптеку і визначить суму збільшення товарного залишку.

Вихідні дані для вправи. 
На початок місяця за даними місячного звіту залишок становив:

№ з/п
1. Основних засобів 78 000 грн.
2. Тари 390 грн.
3. ЛРС -
За звітний період отримано: 
1. МШП -
2. Товару в роздрібних цінах 50 000 грн.
3. Основних засобів 51100 грн.
4. Закуплено ЛРС у заготівельників на суму 550 грн.
5. Дооцінка з фасувальних робіт 199 грн.
6 Тарифи за індивідуальне виготовлення 659 грн.
Методичні вказівки: сума збільшення товару в місячному звіті визначається в 
роздрібних цінах.

Завдання 4.
Заповніть журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів з 
операцій здійснених аптекою за один день місяця. (Додаток 4).

Перелік касових операцій
№ з/п Операція Варіанти, грн.



1 Видача грошей під звіт 1100
2 Повернення невикористаної суми 300
3 Виторг аптечного пункту 7180
4 Покриття збитків, нанесених аптеці 200

Завдання 5..
Оформіть  інвентаризаційний  опис  (порівняльну  відомість)  отруйних  та
наркотичних лікарських засобів і етилового спирту. (Додаток5).
Вихідні дані до вправи. За даними журналу предметно-кількісного обліку отримано
дані в п.п, 1-4 , за даними інвентаризації - п. 5.(таблиця №1)
Методичні вказівки. Лікарські засоби, які підлягають предметно-кількісному обліку
в  аптеках,  під  час  інвентаризації  записуються  в  окремий інвентаризаційний  опис
(порівняльну відомість).  У випадку недостачі  розраховується природна втрата за
встановленими нормами. 

           Таблиця №1

Дані про рух товару в аптеці за міжінвентаризаційний період

№ з/
п

Операції Спирт
етиловий, кг

Кодеїну
фосфат, г

1. Залишки на початок періоду 20,3 3,0

2. За звітний період отримано 60,0 25,0

3. Використано на екстемпо-
ральну рецептуру

15,0 26,0

4. Відпущено в масі ангро 40,0 -

5. Фактичний залишок 24,8 1,76

Завдання 6.
Виконуйте розрахунки маючи такі дані: 

1.Знайти  рівень  рентабельності  аптеки,  за  умов,  товарообіг  аптеки  в  роздрібних
цінах становить 165 000 грн., в оптових 117 000 грн., витрати аптеки 35 000грн.

2. Т/о аптеки 160 000грн., середній товарний запас становить 35 000грн. Встановити
товарооборотність аптеки в днях.


