
Зразок виконання

Завдання 1.
Відповіді на теоретичні питання:
1. Мета, підстави та суб'єкти матеріальної відповідальності в аптеці.
    Матеріальна відповідальність – це юридична відповідальність за майнові
збитки, заподіяні аптеці.
   Основна мета матеріальної відповідальності – це забезпечення працівником
або  групою  працівників  збереження  доручених  йому  або  їм  товарно-
матеріальних  цінностей  і  грошових  засобів  та  відшкодування  збитків,
завданих у результаті недбайливих, необережних або умисних дій.

Матеріальна  відповідальність  вводиться  на  роботах,  пов'язаних  з
реалізацією (відпуском)  товарів,  підготовкою  їх  до  реалізації,  а  також  на
роботах з приймання на зберігання, обробки, зберігання, відпуску товарно-
матеріальних  цінностей.  Вона  буває  повною  і  обмеженою.  У  першому
випадку  на  працівника  покладено  обов'язок  відшкодувати  нанесену  ним
шкоду в повному розмірі без будь-яких обмежень, у другому – в розмірі не
більше його місячного заробітку. Повна матеріальна відповідальність може
бути індивідуальною або колективною (бригадною).

Матеріально  відповідальною  особою  є  працівник,  якому  доручені  у
зв'язку  з  характером  трудових  обов'язків  товарно-матеріальні  цінності  і
грошові  засоби  та  на  якого  в  силу  законодавства  (касири)  або  за  угодою
(завідувачі  аптек,  якщо  вони  несуть  матеріальну  відповідальність,  їх
заступники,  завідувачі  відділів,  їх  заступники,  провізори,  фармацевти,
молодші фармацевти, завідувачі аптечних пунктів і кіосків) покладена повна
матеріальна  відповідальність  за  збитки,  завдані  з  їх  вини.  Індивідуальна
матеріальна відповідальність покладається на:

- касирів;
- завідувачів  аптечними закладами,  завідувачів  відділами аптеки,

де
немає  можливості  ввести  колективну  (бригадну)  матеріальну  відпові-
дальність;

- завідувачів і працівників відокремлених структурних підрозділів
аптеки.

В  аптеках,  де  є  відділи  та  організоване  окреме  зберігання  товарів  і
облік  товарно-матеріальних  цінностей,  вводиться  бригадна  матеріальна
відповідальність. В аптеках, в яких відсутні відділи, а також коли неможливо
відокремити  матеріальну  відповідальність  кожного  працівника  аптеки  і
укласти  з  ним  договір  про  індивідуальну  відповідальність,  оформляється
договір про колективну матеріальну відповідальність.



До  складу  колективу  (бригади)  включають  завідувачів  аптек  (якщо
вони здійснюють матеріальну відповідальність), їх заступників,  завідувачів
відділів та їх заступників, провізорів, фармацевтів, молодших фармацевтів.

В аптечних закладах матеріальну відповідальність не здійснюють стар-
ші  провізори,  провізори-аналітики,  фасувальники,  бухгалтери,  санітарки-
мийниці, прибиральниці, працівники віком до 18 років.

У випадку, коли деякі з цих працівників беруть участь в прийманні,
виготовленні,  зберіганні  і  відпуску  товарно-матеріальних  цінностей,  вони
(крім тих, що не досягли вісімнадцятирічного віку) можуть бути включені в
склад колективу матеріально відповідальних з обмеженою відповідальністю
за можливі збитки.



2.  Організація  роботи  фармацевтичних  фахівців  стосовно  приймання
рецептів.

  Для  виконання  цієї  роботи  виділяється  спеціальне  місце  в  залі
обслуговування  -  рецептурна.  Вона оснащується необхідним обладнанням,
яке  забезпечує  максимум  зручностей  та  оперативності  в  роботі,  а  також
правильне  зберігання  призначених  для  відпуску  ліків.  У  великих  аптеках
оснащуються  окремі  робочі  місця  для  приймання  рецептів  і  відпуску
виготовлених ліків, у невеликих аптеках ці робочі місця об’єднані.
Робоче  місце  для  приймання  рецептів  обладнується  секційним  столом,
шафою з двома поворотними секціями з вертушками для виготовлених ліків,
металевою шафою для зберігання лікарських засобів, що містять наркотичні,
психотропні та отруйні речовини і прекурсори списку № 1, холодильником
тощо.
У своїй роботі аптечний фахівець використовує різні засоби механізації та
оргтехніки,  а  саме:  обчислювальну  машинку,  набір  штампів,  нумератор,
мікрофонний  зв’язок  та  ін.  На  робочому  місці  повинна  знаходитися  така
документація:  Державна  Фармакопея  України,  таблиці  вищих  разових  і
вищих  добових  доз,  таблиця  перевірки  доз  в  рідких  лікарських  формах,
таблиці розчинності, довідкова література з несумісності ліків, окремі накази
МОЗ України,  довідкова література з  лікарських засобів  із  зазначенням їх
синонімів і способів вживання, цінники лікарських субстанцій та упаковки
(посуду),  тарифи  за  виготовлення,  рецептурний  журнал,  список  лікарів  з
номерами їх телефонів та адресами лікувально-профілактичних закладів.
Приймаючи рецепт,  провізор здійснює один з  видів запобіжних заходів,  а
саме  -  приймальний  контроль.  При  цьому він  повинен  уважно  прочитати
рецепт, уточнити вік хворого, звернути увагу на дату виписування рецепта,
сумісність і дози виписаних інгредієнтів. Особливу увагу звертають на ліки,
що призначені  дітям,  а  також мають у своєму складі  отруйні,  наркотичні,
психотропні  і  сильнодіючі  речовини,  прекурсори  списку  № 1 . 3  метою
звернення  уваги  провізора  чи  фармацевта  з  виготовлення  ліків,  їх  назви
підкреслюються в рецепті червоним олівцем або маркером.



Завдання 2.



Аптека № 100____                          

Ідентифікаційний код  
ЄДРПОУ 123456_     Код за МФО _346694656

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР №_111  

номе
р 
док
у-
мент
а

Дата 
складан-
ня

Кореспон-
дуючий 
рахунок, 
субрахунок

Код 
аналіти
чного 
обліку

Сума Код 
цільово-
го приз-
начення

1. 20.01.20. 90300грн

Прийнято від____Валентирової Л._

Підстава ____виторг аптечного кіоска №1

_______________________________________________________

СУМА   Дев’ять тисяч триста грн.
(прописом)    

Додаток _______________________________________

Головний бухгалтер_____________________________

Одержав касир__________________________________

Аптека №100

підприємство, організація

КВИТАНЦІЯ

    до прибуткового касового 

     ордера № _111_

Прийнято від____  Валентирової Л  .           

Підстава _виторг аптечного кіоска 
№1________________________________________

СУМА Дев’ять тисяч триста грн.
                 (прописом)    

«20_» ___  _січня              2020_р.

М.П.

Головний бухгалтер__________________

Касир______________________________



Завдання 3.
Виробниче об'єднання «Фармація»
Аптека___№100___
Матеріально відповідальна особа___Валентирова Л.______

ТОВАРНИЙ ЗВІТ(витяг)
за ___січень_________ 20 20 р.

Документи Товар Основні
засоби

МШП Тара ЛРС
№ Дата

Роздрібна
ціна

Оптова
ціна

Залишок на        

«__01_»  січня 2020

235 000 115 000 80 000 500 200 300

Прибуток

1.Одержано товару 44 04.01. 85 000 50 000

2. Надійшло МШП 45 20.01 300

3.Закуплено ЛРС 10 22.01. 100

4.Тарифи за 
екстемпоральну 
рецептуру

700

 

Усього прибуток: 85 700 50 00 300 100

Усього прибуток з 
залишком:

320 700 165 00 80 000 800 200 400

Сума збільшення товарного залишку____________________________

Завдання 4.



Підприємство __Аптека №100_______________

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ_123456___Код за МФО__45678_

Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів

Прибутковий
документ

Сума,

грн.
Примітка

Видатковий 
документ

Сума,

грн.
Примітка

Дата Номер Дата номер

10.01.20. 23 50 000 Виторг аптеки 10.01.20. 20 500
Аванс на

відрядження

Завдання 5.

Порівняльна відомість отруйних і наркотичних 

медикаментів та етилового спирту

№
з/п

Найменування
товару

Од.

вим

Фак-
тична
наяв-
ність

Залишок
за обліко-

вими
даними

Різниця Розхід за
міжінвен-
тариза-
ційний
період

Норми
природної
втрати, %

Нарахована
природна

втрата,  к-ть 
Недо-
стача

Над-
ли-
шок

1. Фенобарбітал гр 100 101 1 94гр 0,95 0,89

Розрахунки:

Завдання 6.



Провести планування стаціонарної  рецептури для  аптеки  №10 на  2021рік,
при  умові,  що  в  лікувально-профілактичних  закладах,  які  обслуговуються
аптекою №10 нараховується 200 ліжок, середня зайнятість яких у звітному
році(2020р.)становить  320днів,  стаціонарна  рецептура  в  звітному  періоді
становить  42000  рецептів.  У  2021році  кількість  ліжок  в  лікувально-
профілактичних  закладах  планується  збільшити  на  50,  а  їх  зайнятість
збільшити на 20 днів.

1. Знаходимо кількість ліжкоднів у звітному періоді.

200*320 = 64000 ліжкоднів.

2. Знаходимо коефіцієнт 42 000/64 000 = 0,66.

3. Знаходимо кількість ліжкоднів у плануємому періоді.

250*340 = 85 000

4. Знаходимо стаціонарну рецептуру у плануємому році.

85 000*0,66 = 56 100рецептів.

Відповідь: 56 100 рецептів заплановано в 2021році.
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