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Чекліст для студента 

 
№ 

з/п 
Завдання 

1. 

Здійснити приймальний контроль рецепта, який поступив в аптеку від населення. 

 

Перевірити норми відпуску наркотичних (психотропних) речовин та прекурсорів. 

Вказати нормативно-правовий документ, який їх регламентує.  

 

Охарактеризувати правила таксування рецепта. 

Охарактеризувати документи для обліку в аптеці цього рецептурного бланку та 

виготовленого за ним екстемпорального лікарського засобу.  

 

Представити алгоритм контролю при відпуску виготовленого лікарського засобу 

та вкажіть нормативно-правовий документ, який його регламентує. 

 

2. 

Здійснити утримання ПДФО (Податку з доходів фізичних осіб). 

 

Здійснити утримання Військового збору. 

 Визначити суму до видачі на руки. 

Здійснити нарахування на фонд оплати праці. 

Охарактеризувати оформлення касової операції на видачу заробітної плати. 

 

3. 

Надати відповіді на запитання, прокоментувавши ситуацію. 

Охарактеризувати етику роботодавця щодо працівника. 

Вказати тип ймовірного конфлікту. 

Охарактеризувати етапи документообігу внутрішніх документів. 

Вказати, до якого типу документів відноситься наказ. 

 

 

  

Комплексний практично-

орієнтований іспит 

УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА 

У ФАРМАЦІЇ 

 



Міністерство охорони здоров’я України 

Івано-Франківський національний медичний університет 

 

 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Перша проректорка ІФНМУ 

проф. ___________ Ерстенюк Г.М. 

 «____» ________ 2022 р. 

 

 

Чекліст для студента 

 
№ 

з/п 
Завдання 

1. 

Здійснити приймальний контроль рецепта, який поступив в аптеку від населення. 

Охарактеризувати групу населення чи категорію захворювань, у разі 

амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів 

відпускаються безоплатно або на пільгових умовах. Вкажіть нормативно-

правовий документ, який регламентує пільговий відпуск ліків. 

Охарактеризувати правила таксування рецепта. 

Охарактеризувати документи для обліку в аптеці цього рецептурного бланку та 

виготовленого за ним екстемпорального лікарського засобу.  

Представити алгоритм  контролю при відпуску виготовленого лікарського засобу 

та вказати нормативно-правовий документ, який його регламентує. 

2. 

Здійснити приймання ЛЗ від оптового постачальника за супровідними 

документами та провести вхідний контроль ЛЗ, які надійшли.  

Вказати вимоги до посади «Уповноважена особа», перелічити її обов’язки.  

 

Документально оформити результати проведення вхідного контролю ліків.  

Оприбуткувати ЛЗ, які надійшли до аптеки за товарно-транспортною накладною 

(вказати алгоритм розрахунку роздрібної ціни). 

Визначити роздрібну суму надходження товару. 

3. 

Визначити мінімальну, максимальну ціну на препарат. 

Розрахувати середню ціну на препарат. 

Розрахувати коефіцієнт ліквідності ціни.  

Зробити висновок, обґрунтувавши вибір постачальника для отримання 

лікарського препарату.  

Який документ слід оформити з постачальником? Вказати тип даного документу. 

 

Комплексний практично-

орієнтований іспит 

УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА 

У ФАРМАЦІЇ 

 



ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРИКЛАДИ ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

КОМПЛЕКСНИЙ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ 

ІСПИТ 

ЗА ОПП «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 

З УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ 

БІЛЕТ № 1 

ЗАВДАННЯ  1 

Програмні результати навчання:  

ПРН 20 «Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо 

забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими 

товарами аптечного асортименту. Здійснювати усі види обліку в аптечних закладах, 

адміністративне діловодство, процеси товарознавчого аналізу».  

ПРН 24 «Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-

правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик». 

ПРН 30 «Забезпечувати контроль якості лікарських засобів та документувати його 

результати. Здійснювати управління ризиками якості на усіх етапах життєвого 

циклу лікарських засобів». 

 



ЗАВДАННЯ 2 

Програмні результати навчання:  

ПРН 21 «Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, а 

також податки та збори. Формувати усі види цін (оптово-відпускні, закупівельні та 

роздрібні) на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту.  

 

 
 

 

 

 

 



ЗАВДАННЯ 3 

Програмні результати навчання:  

ПРН 10 «Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, 

керівництвом, споживачами, ефективно працювати у команді». 

ПРН 22«Здійснювати управління фармацевтичними організаціями та визначати його 

ефективність з використанням функцій менеджменту. Приймати управлінські 

рішення на основі сформованих лідерських та комунікативних здібностей 

фармацевтичних кадрів щодо стратегічного планування діяльності підприємств».  

ПРН 24«Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-

правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик». 

 



КОМПЛЕКСНИЙ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНИЙ КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ 

ІСПИТ 

ЗА ОПП «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 

З УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ 

БІЛЕТ № 2 

ЗАВДАННЯ  1 

Програмні результати навчання:  

ПРН 20 «Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо 

забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими 

товарами аптечного асортименту. Здійснювати усі види обліку в аптечних закладах, 

адміністративне діловодство, процеси товарознавчого аналізу».  

ПРН 24 «Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-

правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик». 

ПРН 30 «Забезпечувати контроль якості лікарських засобів та документувати його 

результати. Здійснювати управління ризиками якості на усіх етапах життєвого 

циклу лікарських засобів». 
 

 

ЗАВДАННЯ 2 

Програмні результати навчання:  
ПРН 20 «Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо 

забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та іншими 

товарами аптечного асортименту. Здійснювати усі види обліку в аптечних закладах, 

адміністративне діловодство, процеси товарознавчого аналізу».  

ПРН 21 «Розраховувати основні економічні показники діяльності аптечних закладів, а 

також податки та збори. Формувати усі види цін (оптово-відпускні, закупівельні та 

роздрібні) на лікарські засоби та інші товари аптечного асортименту».  

ПРН 23 «Враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у суспільстві для 

фармацевтичного забезпечення населення, визначати ефективність та доступність 

фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості 

ліків». 



ПРН 31 «Здійснювати усі види контролю якості лікарських засобів; складати 

сертифікати якості серії лікарського засобу, висновки про якість ввезеного в Україну 

лікарського засобу та висновки щодо якості лікарських засобів, у тому числі медичних 

імунобіологічних препаратів, враховуючи вимоги чинних нормативних документів, 

Державної фармакопеї України та результати проведеного контролю якості. 

Розробляти специфікації та методики контролю якості відповідно до вимог чинної 

Державної фармакопеї України». 
 

 

 

 



ЗАВДАННЯ 3 

Програмні результати навчання:  

ПРН 25 «Виконувати сумлінно свої професійні обов’язки, дотримуватися норм 

законодавства щодо просування та реклами лікарських засобів. Володіти 

психологічними навичками спілкування для досягнення довіри та взаєморозуміння з 

колегами, лікарями, пацієнтами, споживачами».  

ПРН 29 «Забезпечувати конкурентоспроможні позиції та ефективний розвиток 

фармацевтичних організацій на основі проведеної дослідницької роботи за усіма 

елементами комплексу маркетингу». 

 

 



ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ 

БІЛЕТ 1 

Еталон відповіді: 

ЗАВДАННЯ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Фрагмент навчального прейскуранта цін на ЛЗ 

 

 

 

 

 ФОРМА  
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного 

призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що 

підлягають предметно-кількісному обліку 
 

Найменування закладу охорони здоров’я або П. І. Б. ФОПМКЛ  

Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114 

Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010 

Реквізити ліцензії на провадження господарської  

діяльності з медичної практики або  рішення органу ліцензування 

про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 

Серія АВ № 578666 

Медична документація ф-1 

РЕЦЕПТ  №__1___                                                                       "22" червня 2022 р. 
(дата виписки рецепта) 

дорослий, дитячий  (потрібне підкреслити)                                                                                

За повну вартість 

Безоплатно джерело фінасування ___________________________________ 

З доплатою           джерело фінасування 

___________________________________ 

Прізвище, ініціали та вік хворого  Сидір О.М.,   48 р._________________ 

Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого3118 

Прізвище та ініціали лікаря Сич І.І. 

Rp.:Codeini phosphatis  0,2 

                                                                    Sol. Calcii chloridi  5% - 200 ml 

T-rae Valerianae              10 ml 

Adonisidi                          2 ml 

M. D. S. По 1 столовій ложці  

                                                                   3 рази на день всередину. 

 
Додаткова інформація_________________________________________________________ 
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)                                                                                                  

Рецепт дійснийпротягом 1 місяця 

Сич 
Печатка 

медичного 

закладу 



 

ЗРАЗОК ВІДПОВІДІ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найменування ЛЗ / тари / тарифу Од. вим. Ціна, грн.-к. 

Адонізид 1,0 0-038 

Вода очищена 1 мл 0-08 

Кальцію хлорид 1,0 0-09 

Кодеїну фосфат 1,0 3-10 

Настоянка валеріани 10 мл 1-72 

Флакони  1 шт 7-50 

Приготування 2-х компон. розчину для внутр. вжив. 1 фл. 15-00 

Додавання кожного наступного компонента операція 3-00 

Робота з наркотиком операція 2-00 

УСНА ВІДПОВІДЬ:                             Рецепт надійшов 22 червня  2022 р. 

Даний рецепт виписаний для пацієнта 48 р., містить наркотичну речовину 

кодеїну фосфат, яка підлягає обліку, тому підкреслюється червоною кульковою 

ручкою. Так як кодеїну фосфат є в суміші з іншими лікарськими речовинами 

(розчином кальцію хлориду, настоянкою валеріани, адонізидом), тому 

виписаний на бланку Ф-1. ВРД, ВДД і норма відпуску для кодеїну фосфату 

(наркотична речовина) не завищені: 
200 + 10 + 2 = 212 мл (загальний об’єм мікстури); 

212 мл : 15 мл (об’єм столової ложки) = 14 (кількість прийомів); 

0,2 г : 14 = 0,014 г (разова доза, а ВРД 0,1 г) 

0,014 г × 3 = 0,042 г (добова доза, а ВДД 0,3 г) 

Норма відпуску для кодеїну фосфату 0,2 г (наказ №360) 

ВРД, ВДД для адонізиду (список Б) не завищені: 
1 мл адонізиду – 34 крапель (згідно ДФ), 2 мл – 68 кр. 

68 : 14 = 5 крапель на 1 прийом (разова доза, а ВРД 40 крапель) 

5 × 3 = 15 крапель (добова доза, а ВДД 120 крапель) 

Даний бланк, крім обов’язкових реквізитів (підпису і печатки лікаря), має ще й 

печатку медичного закладу (містить кодеїну фосфат). Термін його дії  – 1 

місяць з дня виписки, рецепт дійсний. Пацієнту замість рецепта, який 

залишається в аптеці, виписується сигнатура. Термін зберігання в аптеці 1 рік, 

не враховуючи поточного (до 01.07.2023). Рецепт таксується з лівої сторони 

рецептурного бланку. Пропис 5-ти компонентний. Так як розчин кальцію 

хлориду 5 %, то при обчисленні вартості води її кількість повинна врахувати 

коефіцієнт збільшення об’єму кальцію хлориду. V води  = 200 мл – 10 г × 0,58 

КЗО =194,2 мл  t. l. (плата за роботу, тариф) = 7-00 (приготування 2-х комп. р-

ну) +    01-00 × 3 (3 інгредієнти додаткові, вода є окремим інгредієнтом) + 2-00 

(плата за відповідальність роботи з наркотиком) = 12-00. 

 Здійснити приймальний контроль рецепта: 



 

 

 

 

 

 

 

 

КВИТАНЦІЯ НА ЗАМОВЛЕНІ ЛІКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попереджувальні написи: Етикетка на білому фоні повинні мати сигнальний зелений колір 

(ЛФ для внутрішнього вживання); друкарським способом повинні бути нанесені 

попереджувальні написи: "Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці" (білий 

шрифт на синьому фоні), "Перед уживанням збовтувати"(зелений шрифт на білому фоні), 

оскільки ця ЛФ – мікстура, а також запобіжний напис "Берегти від дітей". Ця ЛФ має бути 

закупорена “під обкатку” і зберігатися до видачі в окремій зачиненій металевій шафі. 

Попереджувальні написи: Етикетка на білому фоні повинні мати сигнальний зелений колір 

(ЛФ для внутрішнього вживання); друкарським способом повинні бути нанесені 

Аптека: ІФНМУ НВА, м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 124                  тел. 58-46-24 

ГР. : Сидір О.М. 

Буде виготовлено на 14 год.      

 Сума: 52 грн.35 коп. 
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СИГНАТУРА 

ІФНМУ Аптека №1 

Рецепт№ 1 

ПІБ, і вік хворого: Сидір О.М., 48 р. 

Rp.:Codeini phosphatis           0,2 

Sol. Calcii chloridi      5% - 200 ml 

T-rae Valerianae              10 ml 

Adonisidi                          2 ml 

M. D. S. По 1 столовій ложці  

3 рази на день всередину. 

ПІБ лікаря: Сич І.І. 

Приготував: Дида І.І. Перевірив: Гук І.О. 

Відпустив: Соловей Н.С.  

Дата  22.06.2022 р.   Ціна: 52 грн. 35 коп. 
Для повторного одержання ліків потрібний новий 

рецепт лікаря 

ЕТИКЕТКА: 

Емблема медицини, ІФНМУ НВА,     м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 124 

Рецепт №1    Сидір О.М. 

Приготував: Дида І.І.                        Перевірив: Гук І.О., ан № 172 від 21.01.2019 

Дата приготування: 22.06.2022 р. 

Склад: Кодеїну фосфату           0,2; 

Розчин кальцію хлориду 5% - 200 мл 

Настоянка валеріани 10 мл 

Адонізиду                     2 мл 

Приймати: По 1 стол. л. 3 р. на день всередину за 30 хв. перед їжею. 

Термін придатності: 10 діб в холодному місці          Ціна. 52 грн. 35 коп. 



попереджувальні написи: "Зберігати в прохолодному і захищеному від світла місці" (білий 

шрифт на синьому фоні), "Перед уживанням збовтувати"(зелений шрифт на білому фоні), 

оскільки ця ЛФ – мікстура, а також запобіжний напис "Берегти від дітей". Ця ЛФ має бути 

закупорена “під обкатку” і зберігатися до видачі в окремій зачиненій металевій шафі. 

Бланк 1 

РЕЦЕПТУРНИЙ ЖУРНАЛ 

Місяць: ЧЕРВЕНЬ,  2022 р. 

ВСЬОГО за день: 

1. Загальний виторг у сумі: 52 грн.35 коп. 

2. Виготовлено індивідуально ліків      1       на суму     52 грн.35 коп. 

3. Відпущено готових лікарських форм      -      на суму    

4. Тарифи   26-00 

5. Вода очищена   15-536 

6. Дооцінка       -             

7. Уцінка   0-002 

 

 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ                                                Бланк 2 

наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, що підлягають предметно-кількісному 

обліку в закладах охорони здоров'я 
Codeini phosphatis, g 
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       0,2 
0,2 0,2  
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хворого 

Ліки індивідуального виготовлення Готові 

лікар-

ські 

форми 

Внутр. 

апт. 

заго-
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ЛФ 

Вартість 

інгредієнтів 

і посуду 

Тари- 

фи 

 

Вода 

 

Сума 

Доо-

цін-

ка 

 

Уцінка 

1 Сидір О.М. мікстура 10-816 26-00 15-536 52-35 - 0-002 - - 

Рецептурний журнал - ведеться в аптеках для обліку ЛЗ, який може використовуватися аптеками з незначними 

обсягами робіт. В журналі вказується № рецепта (він же № запису з початку місяця), прізвище хворого, ЛФ, вартість 

інгредієнтів і упаковки, вартість тарифів, вартість води очищеної, загальна вартість індивідуальної ЛФ. Коли в аптеці 

рецептурно-виробничий відділ об’єднаний з відділом готових ЛФ, то в Рецептурному журналі додатково ведуться ще 

графи для ГЛЗ і внутрішньоаптечної заготовки, які є самостійними і не зв’язаними з попередніми графами. У кінці 

зміни (робочого дня) підраховується і записується в журналі загальний обсяг роздрібної реалізації, кількість та 

вартість виготовлених ЛФ, кількість та вартість реалізованих ГЛЗ, кількість та вартість відпущених одиниць 

внутрішньоаптечної заготовки, вартість тарифів та води очищеної. 



 

 

 

 

 

 

Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на ЛЗ і ВМП 

(Витяг із наказу МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360 « Про затвердження Правил виписування рецептів 

на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів 

медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку 

та знищення рецептурних бланків») https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text 

Алгоритм для здійснення контролю при відпуску ЛФ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1846-

12#n146 

Журнал обліку наркотичних речовин ведеться в аптеці для обліку наркотичних (психотропних) ЛЗ 

незалежно від ЛФ. Він повинен бути пронумерованим, прошнурованим, скріпленим печаткою аптечного 

управління та підписом керівника аптеки. Він, як і всі документи з надходження і відпуску наркотичних ЛЗ, 

зберігається у матеріально-відповідальних осіб, уповноважених письмовим наказом керівника аптеки в умовах, 

що гарантують їх повну схоронність протягом 10 р. після останнього запису. На кожне найменування, ЛФ, дозу 

наркотичного ЛЗ відводиться окрема сторінка Журналу. Після закінчення поточного місяця керівник або 

матеріально-відповідальна особа звіряє кожного 1 числа місяця, що настає за звітним періодом, фактичну 

наявність наркотичних (психотропних) ЛЗ із залишками за Журналом обліку, які повинні бути зазначені у ньому.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1846-12#n146
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1846-12#n146


Еталон відповіді: 

ЗАВДАННЯ 2 

 

За працівниками, які мобілізовані, служать за контрактом, проходять строкову 

військову службу, а також за працівниками, що пішли у тероборону зберігається місце 

роботи, посада та середній заробіток. Зберігаються також строки виплати зарплати: 

середній заробіток за такими працівниками, виплачується не рідше 2 разів на місяць і 

утримуються та нараховуються усі податки, передбачені чинним законодавством. 

У 2022 році податкова соціальна пільга дорівнює 1240,50 при граничному 

доході – 3470,00 гривень, мінімальна з/п 6500,00, з 01 жовтня 2022р.-6700,00 

 
РОЗВ’ЯЗОК: 

1) Утриманий податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18 % (Податкова 

соціальна пільга становить 1240,50 – застосовується до зарплати, що не перевищує 

3470,00) 

((33000000,,0000    ––  11224400,,5500))  хх  00,,1188  ==  331166,,7711 

22))  ВВііддррааххоовваанниийй  ввііййссььккооввиийй  ззббіірр  ––  11,,55  %% 

33000000,,00  хх  00,,001155  ==  4455,,0000 

3) Виплачена заробітна плата  

((33000000,,0000  ––  331166,,7711  ––  4455,,0000))  ==  22663388,,2299  

44))  ННааррааххуувваанннняя  ннаа  ффоонндд  ооппллааттии  ппрраацціі  уу  ввиигглляяддіі  ЄЄддииннооггоо  ссооццііааллььннооггоо  ввннеессккуу  ((2222  %%))  

33000000,,0000  00,,2222  ==  666600,,0000 

РОЗВ’ЯЗОК: 

1) Утриманий податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 18 % (Податкова 

соціальна пільга 1240,50 – не застосовується до зарплати, з/п більша за 3470,00) 

1100880000,,0000  хх  00,,1188  ==  11994444,,0000 

22))  ВВііддррааххоовваанниийй  ввііййссььккооввиийй  ззббіірр  ––  11,,55  %% 

1100880000,,00  хх  00,,001155  ==  116622,,0000 

3) Вилачена заробітна плата  

((1100880000,,0000  ––  11994444,,0000  ––  116622,,0000))  ==  88669944,,0000  

44))  ННааррааххуувваанннняя  ннаа  ффоонндд  ооппллааттии  ппрраацціі  уу  ввиигглляяддіі  ЄЄддииннооггоо  ссооццііааллььннооггоо  ввннеессккуу  ((2222  %%))  

1100880000,,0000  00,,2222  ==  22337766,,0000 





Еталон відповіді: 

ЗАВДАННЯ 3 

 

1. Відповідно до КЗпП України (ст. 32) про зміну істотних умов праці - систем та 

розмірів оплати праці, режиму роботи - працівник повинен бути повідомлений не 

пізніше ніж за два місяці. У період дії воєнного стану роботодавець має право 

перевести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його 

згоди, норми повідомлення працівника про зміну істотних умов праці не 

застосовуються (Ст. 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах 

воєнного стану» № 2136-ІХвід 15 березня 2022 р.).Нормальна тривалість робочого часу 

працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на 

тиждень.Заробітна плата виплачується працівнику на умовах, визначених трудовим 

договором. Сторони можуть розірвати трудовий договір з підстави - відмова від 

продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці. 

2. Дотримання професійної етики у відносинах керівника з підлеглим:  

збереження гідності людини незалежно від її статусу; бути неупередженим, 

безкорисливим, не провокувати виникнення конфліктних ситуацій; не впливати на 

підлеглих нищівною критикою, ввічливість і коректність в обігу тощо. Забороняються: 

хабарі, вимагання, подарунки зацікавленим особам, шахрайство, використання 

інформації, отриманої в довірливій бесіді. 

3. Конфлікт внутрішньоособистісний (до людини висуваються суперечливі 

вимоги відносно роботи та її наслідків). 

4. Обіг внутрішніх документів розпочинається зі складання проєкту документа, 

на основі якого виготовляється документ. Виготовлений документ передають на підпис 

керівнику організації чи структурного підрозділу. При цьому виконавець перевіряє 

правильність змісту, наявність віз та додатків. Документ реєструється в день 

підписання чи затвердження. Після реєстрації підписані керівником документи 

передаються в експедицію чи діловоду для відправки. 

5. Наказ – це правовий акт, що видається керівником, який діє на основі 

єдиноначальності, з метою вирішення завдань, що стоять перед даною установою. 

Відноситься до розпорядчих, службових документів. 



БІЛЕТ 2 

 

Еталон відповіді: 

           ЗАВДАННЯ 1 

 

 

 

 ФОРМА  
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного 

призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що 

підлягають предметно-кількісному обліку 
 

Найменування закладу охорони здоров’я або П. І. Б. ФОП МКЛ  

Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114 

Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010 

Реквізити ліцензії на провадження господарської  

діяльності з медичної практики або  рішення органу ліцензування 

про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 

Серія АВ № 578666 

Медична документація ф-1 

РЕЦЕПТ  №__2___                                                                       "15" червня 2022 р. 
(дата виписки рецепта) 

дорослий, дитячий  (потрібнепідкреслити)                                                                                

За повну вартість 

Безоплатно            джерело фінасування _______________________________ 

З доплатою           джерело фінансування_______________________________ 

Прізвище, ініціали та вік хворого   Петрів  В.Г., 88 р., учасник ВВВ______ 

Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого 9876 

Прізвище та ініціали лікаря Вовк О.Я. 

Rp.: Ac. acetylsalicylici   0,3 

                                Coffeini-natrii benzoatis 0,2 

       Thiamini chloridi          0,05 

       M. f. pulv. 

       D. t. d. № 20 

                                                        S. По 1 порошку 2 рази 

                                                       на день  всередину після їди. 

 
Додаткова інформація_________________________________________________________ 
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)                                                                                                  

Рецепт дійснийпротягом 1 місяця 

Вовк 
Печатка 

медичного 

закладу 



Фрагмент навчального прейскуранта цін на ЛЗ 

Найменування ЛЗ / тари / тарифу Од. вим. Ціна, грн.-коп 

Кислота ацетилсаліцилова 1,0 0-15 

Кофеїн-бензоат натрію 1,0 0-58 

Тіаміну хлорид 1,0 1-00 

Кульок паперовий ееликий шт. 0-50 

Приготування 2-х комп. порошків дозованих № 10 доз. 20-00 

Дозування кожних наступних 10 порошків операція 2-00 

Додавання кожного наступного компонента операція 3-00 

Усна відповідь: 
Рецепт надійшов 15 червня 2022 р. 

Даний рецепт виписаний для пацієнта 88 р., учасника Великої 

Вітчизняної війни, якому Постановою КМУ № 1303 від 17.08.1998 р “Про 

впорядкування безоплатного та пільгового відпуску ЛЗ за рецептами 

лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 

певними категоріями захворювань” передбачено безоплатний відпуск ліків. 

Рецепт виписаний на бланку Ф-1, який, крім обов’язкових реквізитів (кутового 

штампу ЛПЗ, підпису і печатки лікаря), має ще й печатку медичного закладу 

(безоплатний). Інгредієнти ЛФ фармакологічно сумісні.  

ВРД, ВДД і норма відпуску для кофеїн-натрію бензоату (список Б) не 

завищені: 0,2<0,5 (ВРД)       0,2×2=0,4     0,4<1,5 (ВДД) 

К-та ацетилсаліцилова та тіаміну хлорид – речовини загального списку. 

Термін дії рецепта – 1 місяць з дня виписки, рецепт дійсний. Термін його 

зберігання в аптеці 3 роки, не враховуючи поточного (безоплатний), тобто - до 

31.12.2021 р.  

Вартість ЛФ визначається з лівої сторони рецептурного бланку.  

Пропис 3-ти компонентний.  

t. l. (плата за роботу, тариф) = 20-00 (приготування 2-х комп. 10 

порошків)+ 2-00 (дозування кожних наступних 10 порошків) + 3-00 (1 

додатковий інгредієнт) = 25-00  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ФОРМА  
рецептурного бланка № 1 (ф-1) для виписування лікарських засобів і виробів медичного 

призначення, що відпускаються за повну вартість, безоплатно, з доплатою і таких, що 

підлягають предметно-кількісному обліку 
 

Найменування закладу охорони здоров’я або П. І. Б. ФОП МП № 1  

Адреса закладу охорониздоров’яабоФОП_м. Івано-Франківськ, вул. Г. Мазепи, 114 

Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків*10101010 

Реквізити ліцензії на провадження господарської  

діяльності з медичної практики або  рішення органу ліцензування 

про видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики 

Серія АВ № 578666 

Медична документація ф-1 

РЕЦЕПТ  №__2___                                                                       "15" червня 2022 р. 
(дата виписки рецепта) 

дорослий, дитячий  (потрібнепідкреслити)                                                                                

За повну вартість 

Безоплатно            джерело фінасування _______________________________ 

З доплатою           джерело фінансування_______________________________ 

Прізвище, ініціали та вік хворого   Петрів  В.Г., 88 р., учасник ВВВ______ 

Номер карти амбулаторного чи стаціонарного хворого 9876 

Прізвище та ініціали лікаря Вовк О.Я. 

Rp.: Ac. acetylsalicylici   0,3 

                                                                       Coffeini-natrii benzoatis 0,2 

       Thiamini chloridi          0,05 

       M. f. pulv. 

       D. t. d. № 20 

                                                                       S. По 1 порошку 2 рази 

                                                                      на день  всередину після їди. 
 

Додаткова 

інформація________________________________________________________

_ 
Підпис та особиста печатка лікаря (розбірливо)                                                                                                  

Рецепт дійснийпротягом 1 місяця 

Вовк 
Печатка 

медичного 

закладу 

0-90 

2-32 

1-00 

к.п.в.   0-50 

20-00 

t.l.     3-00 
2-00 

29-72 

 

0 грн. 



Квитанція на замовлені ліки 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Попереджувальні написи: Етикетка на білому фоні повинна мати сигнальний 

зелений колір (ЛФ для внутрішнього вживання); друкарським способом повинні бути 

нанесені попереджувальні написи: "Зберігати в прохолодному і захищеному від 

світла місці" (білий шрифт на синьому фоні), а також запобіжний напис "Берегти від 

дітей". 

                                                                                                                                      

Аптека: ІФНМУ НВА, м. Івано-Франківськ, 

вул. Галицька, 124                     тел. 58-46-24 

ГР. :  Петрів  В.Г. 

Буде виготовлено на 15 год.      

 Сума:0  грн.. 
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Етикетка:  

Емблема медицини, ІФНМУ НВА, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 124 

Рецепт №1         Петрів  В.Г. 

Приготував: Дида А.М.    Перевірив: Сало М.Р. 

Дата приготування: 15.06.2022 р. Приготовлено 20 порошків 

Склад 1 порошка: Кислоти ацетилсаліцилової         0,3; 

 Кофеїн-натрію бензоат              0,2 

 Тіаміну хлориду                            0,05 

Приймати: По 1 порошку 2 рази на день всередину за 20 хв після їди 

Термін придатності: 10 діб в прохолодному та темному місці          Ціна. 0 грн.  



Бланк 1 

РЕЦЕПТУРНИЙ ЖУРНАЛ 

(пільгового і безкоштовного відпуску) 

Місяць: ЧЕРВЕНЬ, 2022 р. 
 

№ 

з

/

п 

 

 

ПІБ хворого 

Вид 

захвор./

Категор 

громад 

 

 

ЛФ 

Вартість  

 

Запла-

чено 

хворим 

 

 

Приміт-ка: 

ЛПЗ 

Індивідуально виготовлених ліків  

 

ГЛФ 

Інгре-

дієнти і 

посуд 

 

Тари

фи 

 

Вода 

 

Сума 

Доо-

цін-

ка 

Уцінк

а 

1  Петрів  В.Г Учасник 

ВВВ 

пор

ошк

и 

 

4-72 

 

25-00 

 

- 

 

29-72 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0 

Міська 

поліклініка 

№1 

             

ВСЬОГО за день: 

 

1. Загальний виторг у сумі 29-72 

2. Виготовлено індивідуально ліків     1     на суму 29-72 

3. Відпущено готових лікарських форм    –    на суму    –    

4. Тарифи 25-00 

5. Вода очищена    –     

6. Дооцінка    –     

7. Уцінка    –    

8. Заплачено хворим 0  грн. 

 

Бланк 2 

Аптека: НВА ІФНМУ, м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 124 

РЕЄСТР № 1 

рецептів  для Івано-Франківської міської поліклініки №1 
                  ( лікувально-профілактичний заклад) 

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

за червень 2022 р. 
(місяць) 

 

№ 

п/п 

 

№ Rp 

 

Прізвище  хворого 

Вартість 

відпущених 

медикаментів, грн. 

Сума, 

заплачена 

хворим, грн. 

Сума, яка підлягає 

поверненню, грн. 

1 3 Петрів  В.Г 29-72 0 29-72 

 

Всього_         1___________рецептів на суму _29-72__ 

Зокрема заплачено хворим_0__ 

До оплати _29-72__ 

Завідуючий аптекою__Іренко І.І._ Бухгалтер __Верба М.В._ 
                                               (підпис)                                             (підпис) 

Реєстр отримав _нач. мед., Гавриш Т.О., 01.07.2022 р. 
                                          (посада, прізвище, ініціали, дата) 

 
  

 

УСНА ВІДПОВІДЬ: 



Оплата повної вартості чи частини вартості ЛЗ здійснюється ЛПЗ або 

місцевими органами влади на підставі зведених реєстрів. Такі реєстри 

складаються у 2-х примірниках: – 1 пред’являється аптекою для оплати, а 2 з 

рецептами зберігається в аптеці (3 р.). Вартість ЛЗ, які відпускаються 

безкоштовно або на пільгових умовах, компенсуються за рахунок асигнувань, 

що передбачаються відповідними бюджетами (державними, обласними, 

міськими чи інші) на охорону здоров’я. 

Фармацевт, здійснюючи прийом пільгових рецептів, перш за все, таксує 

їх за повною вартістю, а далі відображає дані про них у таких облікових 

документах: 

 рецептурному журналі;  зведеному реєстрі рецептів окремо для кожної 

категорії хворих і кожного ЛПЗ у двох примірниках;  рахунок для оплати, 

який разом з одним примірником зведеного реєстру передається до місцевих 

органів управління або ЛПЗ (другий примірник зведеного реєстру разом з 

рецептами залишається в аптеці);  реєстрі виписаних рахунків;  реєстрі 

роздрібних оборотів (розділ місячного звіту), зазначається сума, сплачена 

готівкою. 

 Алгоритм для здійснення контролю при відпуску ЛФ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1846-12#n146 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1846-12#n146


Еталон відповіді: 

ЗАВДАННЯ 2 
 

ЛЗ та ВМП надходять в аптеки від постачальників, які обов’язково 

повинні мати ліцензії на право оптової реалізації. Копії ліцензій додаються до 

договорів і зберігаються в аптеках. У процесі відвантажування фармацевтичних 

товарів постачальник формує пакет супровідних документів: рахунок, товарно-

транспортну і податкову накладні, сертифікати якості на кожну серію ЛЗ, 

висновки щодо якості для імпортних ЛЗ та медичних імунобіологічних 

препаратів (МІБП). На підставі цих документів в аптеці здійснюється 

приймання товару за кількістю та якістю. У випадку сумнівів відносно 

доброякісності товару матеріально відповідальні особи здійснюють контрольні 

перевірки, за якими складається акт про встановлену розбіжність у кількості і 

якості при прийманні товару і товар беруть на відповідальне зберігання. Потім 

згідно з договором запрошується представник постачальника і з його участю 

створюється комісія для подальшого приймання товару. Якщо в результаті 

приймання виявлено биття, недостача, пошкодження або брак, комісія складає 

акт у трьох примірниках. Перший є підставою для пред’явлення претензії 

листом, другий надсилається в організацію, якій підпорядкована аптека для 

одержання дозволу на списання виявлених розбіжностей, третій залишається в 

аптеці. Додатково – акт відбору проб на аналіз якості. Аптечні заклади різних 

форм власності повинні в повному обсязі забезпечити проведення вхідного 

контролю якості ЛЗ, які надійшли від постачальника. Для цього в аптеці 

призначається уповноважена особа. ЇЇ призначення здійснюється наказом по 

аптеці за підписом керівника аптечного закладу. Її прізвище, контакти слід 

повідомити територіальній інспекції з контролю якості ЛЗ.  

Вхідний контроль якості ЛЗ в аптеках регламентовано наказом МОЗ 

України від 29.09.2014 р. № 677 “Про затвердження Порядоку контролю 

якості ЛЗ під час оптової та роздрібної торгівлі”. Згідно цього НПА 

головними обов'язками уповноваженої особи (УО) є: 

1) перевіряти ЛЗ, які надходять в аптеку, і супровідні документи – накладні (з 

обов'язковим зазначенням найменування, дозування, ЛФ, номера серії, терміну 

придатності, кількості, назви виробника), сертифікати якості серії 

ЛЗ,висновки про якість ввезених в Україну ЛЗ (для ЛЗ іноземного 

виробництва), висновки про відповідність МІБП вимогам державних і 

державних і міжнародних стандартів (для медичних імунобіологічних 

препаратів); відомості про державну реєстрацію ЛЗ; 

2) оформляти висновок вхідного контролю якості ЛЗ шляхом відмітки на 

прибутковій накладній: «Вхідний контроль проведено, результат 

позитивний/негативний, дозволено/не дозволено до реалізації, підпис, 
П.І.Б. уповноваженої особи, дата проведення вхідного контролю»; 

3) здійснювати ведення реєстру ЛЗ, які надійшли до суб'єкта господарювання, 

та ведення обліку рішень Держлікслужби, щодо якості ЛЗ в електронному 

та/або паперовому вигляді з можливістю термінового формування реєстрів руху 

ЛЗ на виконання запитів Держлікслужби та її територіальних органів; 

4) перевіряти наявність в аптеці ЛЗ, обіг яких заборонено в Україні; ЛЗ, 

незареєстрованих в Україні та термін придатності яких минув; 



5) надавати територіальній Держлікслужбі інформацію про виявлені неякісні 

ЛЗ; ЛЗ, стосовно яких виникла підозра у фальсифікації; фальсифіковані та 

незареєстровані ЛЗ заходів щодо вилучення їх з обігу шляхом поміщення в 

спеціально відведену, чітко визначену, промарковану карантинну зону 

(приміщення), окремо від іншої продукції, з позначенням «Карантин» із 

зазначенням причин вилучення з обігу та дати переміщення; 

6) вживати заходів, що зазначені в рішеннях Держлікслужби щодо якості ЛЗ; 

7) постійно здійснювати моніторинг умов зберігання ЛЗ відповідно до вимог 

інструкції для медичного застосування ЛЗ; 

8) надавати дозвіл на відпуск ЛЗ до структурних підрозділів аптеки. 

Товари, що надійшли до аптеки та були прийняті матеріально-

відповідальними особами на зберігання, відображаються в Журналі реєстрації 

надходження товарів за групами в аптеці. Цей журнал ведеться відповідно до 

груп: товар, у тому числі мінеральні води, ЛЗ і хімічні товари, перев`язувальні 

матеріали / предмети догляду за хворими, мило туалетне, парфумерія, окулярна 

оптика тощо. Журнал ведеться у двох цінах: оптовій та роздрібній. Наприкінці 

місяця дані узагальнюються. 

Проставлення торгової націнки на отримані ЛЗ здійснюється з 

урахуванням норм ЗУ «Про ціни і ціноутворення», Постанови КМУ № 955 від 

17.10.2008 р. «Про заходи стабілізації цін на ЛЗ і ВМП», Постанови КМУ № 

333 від 25.03.2009 р. «Деякі питання державного регулювання цін на ЛЗ і 

ВМП»: 

1) на лікарські засоби, включені до Національного переліку основних 

лікарських засобів (крім наркотичних, психотропних лікарських засобів, 

прекурсорів та медичних газів), граничні постачальницько-збутові надбавки не 

вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з 

урахуванням податків та зборів, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки, 

виходячи із закупівельної ціни з урахуванням податків, що не перевищують 

такі розміри: 

Закупівельна ціна, гривень Торговельна (роздрібна) надбавка 

до закупівельної ціни, відсотків 

До 100 (включно) 25 

Більше ніж 100 до 500 (включно) 20 

Більше ніж 500 до 1000 

(включно) 

15 

Більше ніж 1000 10; 

2) на лікарські засоби (крім наркотичних, психотропних лікарських 

засобів, прекурсорів та медичних газів), які придбаваються повністю або 

частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні 

постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються 

до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, та граничні 

торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються 

до закупівельної ціни з урахуванням податків; 

3) на лікарські засоби (крім препаратів інсуліну), вартість яких підлягає 

реімбурсації відповідно до законодавства, граничні постачальницько-збутові 

надбавки в розмірі 10 відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-%D0%BF#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-%D0%BF#n15


урахуванням податків, та граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 

15 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків; 

3-1) на препарати інсуліну, вартість яких підлягає реімбурсації відповідно 

до законодавства, граничні постачальницько-збутовіі надбавки в розмірі 10 

відсотків, що нараховуються до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків, 

та граничні торговельні (роздрібні) надбавки в розмірі 10 відсотків, що 

нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків. 

Відповідно до Постанови КМУ № 224 від 20.03.2020 р. «Про 

затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних 

виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких 

на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній 

території України звільняються від оподаткування податком на додану 

вартість» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2020-%D0%BF#Text 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2020-%D0%BF#Text






Еталон відповіді: 

ЗАВДАННЯ 3 
 

Вихідні дані 

Аміокордин® табл. 200 мг, №30, KRKAd.d. NovoMesto (Словенія) 

03.05.2022   66,83 грн 

 

БаДМ(Україна,Дніпро) 

03.05.2022   66,83 грн 

 

БаДМ (філія)(Україна,Одеса) 

03.05.2022   66,83 грн 

 

БаДМ (філія)(Україна,Львів) 

03.05.2022   66,83 грн 

 

БаДМ (філіал)(Україна,Кривий Ріг) 

03.05.2022   66,83 грн 

 

БаДМ (філія)(Україна,Харків) 

03.05.2022   66,83 грн 

 

БаДМ (філія)(Україна,Гостомель) 

03.05.2022   66,83 грн 

 

БаДМ (філія)(Україна,Вінниця) 

30.04.2022   85,92 грн 

 

O.L.KAR. Фарм-Сервіс(Україна,Шаргород)  

 

1. Максимальна ціна P max  – 85,92 грн, мінімальна ціна P min – 66,83 грн. 

2. Ціна середня  

Pсер= ∑Р / n, де 

Pсер  - ціна середня, 

∑Р – сума цін усіх представлених пропозицій 

n – кількість представлених пропозицій 

Pсер= 553,73 / 8 = 69,21 грн 

3. Коефіцієнт ліквідності розраховують за формулою: 

Кliq = (P max –P min) / P min, де 

Кliq – коефіцієнт ліквідності 

P max – ціна максимальна 

P min –ціна мінімальна 

Кliq = (85,92 – 66,83) / 66,83 = 0,29 

4. Коефіцієнт ліквідності ціни не перевищує 0,5, тобто коливання цінових пропозицій 

оптових фармацевтичних фірм складає не більше, ніж 50 %. За цим показником 

український ринок Аміокордин® табл. 200 мг, №30, KRKA), може бути 

охарактеризований як стабільний, а внутрішній маркетинг – як соціально-етично 

направлений. 

Постачальник – ТОВ «БаДМ». 

5. Договір купівлі-продажу з ТОВ «БаДМ». Договір – документ, який фіксує угоди 

сторін про встановлення яких-небудь відносин та регулює ці відносини. Це довідково-

інформаційний документ. 
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Checklist for student 

 

№  Tasks 

1. 

To carry out income control of a prescription received by a pharmacy from the 

population. 

 To check the release rates of narcotic (psychotropic) drugs and precursors. To indicate 

the legal document that regulates them  

 

To describe the rules of taxating a prescription. 

To describe the documents for registration in the pharmacy of this prescription form 

and manufactured extemporaneous drug.  

 

To present the algorithm of control during the release of the drug and indicate the legal 

document that regulates it. 

 

2. 

To carry out withholding of personal income tax. 

 

To carry out withholding of Military tax. 

 Determine the amount to be delivered. 

To make a charge to the wage fund in this case. 

To describe the registration of a cash transaction for the issuance of wages. 

 

3. 

Comment on the situation by answering the questions. 

To describe the manager's ethics towards the employee 

To specify the type of probable conflict. 

To describe the stages of document flow of internal documents 

Indicate to which type of documents the order belongs 

 

Comprehensive practice-oriented 

exam 

MANAGEMENT AND 

ECONOMICS IN PHARMACY 



Ministry of Health of Ukraine 
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«APPROVE» 
The first vice-rector of IFNMU 

prof. ___________ Erstenyuk G.M. 

 «____» ________ 2022 

 

 
Checklist for student 

 

№ Tasks 

1. 

To carry out income control of a prescription received by a pharmacy from the 

population. 

To describe the group of the population or category of diseases in the case of outpatient 

treatment of which medicines are dispensed free of charge or on preferential terms. 

Indicate the legal document that regulates the preferential release of drugs. 

To describe the rules of taxating a prescription 

To describe the documents for registration in the pharmacy of this prescription form 

and manufactured extemporaneous drug.  

To present the algorithm of control during the release of the drug and indicate the legal 

document that regulates it. 

2. 

To accept drugs from the wholesale supplier according to the accompanying documents 

and conduct incoming control of drugs received.  

To specify the requirements for the position of "Authorized Person", list his 

responsibilities  

 
Document the results of the incoming control of drugs.  

Post drugs received at the pharmacy on the consignment note (specify the algorithm for 

calculating the retail price) 

To determine the retail amount of goods receipt. 

3. 

To determine the minimum, maximum price of the drug. 

To calculate the average price of the drug. 

To calculate the liquidity ratio of the price.  

To make a conclusion, justifying the choice of supplier to obtain the drug.  

Which document should be issued with the supplier? Specify the type of this document. 
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LIST OF TYPICAL TASKS AND EXAMPLES OF THEIR PERFORMANCE 

OPTION 1 

TASK  1 
Program learning outcomes: 
PLO 20 “Implement a set of organizational and managerial measures to provide the population 

and health care facilities with medicines and other products of the pharmacy range. Carry out all 

types of accounting in pharmacies, administrative records, processes of commodity analysis. 

PLO 24 "Plan and implement professional activities on the basis of regulations of Ukraine and 

recommendations of good pharmaceutical practices." 

PLO 30 “Ensure quality control of medicines and document its results. Manage quality risks at all 

stages of the life cycle of medicines ". 

 

 

TASK 2 
Program learning outcomes: 

PLO 21 "Calculate the main economic indicators of pharmacies, as well as taxes and fees. Form all 

types of prices (wholesale, purchase and retail) for medicines and other pharmaceutical products. 

 



TASK 3 

Program learning outcomes: 

PLO 10 "Adhere to the norms of communication in professional interaction with 

colleagues, management, consumers, work effectively in a team." 

PLO 22 “Manage pharmaceutical organizations and determine its effectiveness using 

management functions. Make management decisions based on the established 

leadership and communication skills of pharmaceutical personnel for strategic 

planning of enterprises. 

PLO 24 "Plan and implement professional activities on the basis of regulations of 

Ukraine and recommendations of good pharmaceutical practices". 

 

 
 



OPTION 2 

TASK 1 
Program learning outcomes: 

PLO 20 “Implement a set of organizational and managerial measures to provide the population 

and health care facilities with medicines and other products of the pharmacy range. Carry out all 

types of accounting in pharmacies, administrative records, processes of commodity analysis. 

PLO 24 "Plan and implement professional activities on the basis of regulations of Ukraine and 

recommendations of good pharmaceutical practices." 

PLO 30 “Ensure quality control of medicines and document its results. Manage quality risks at all 

stages of the life cycle of medicines " 

 

 
 

TASK 2 

Program learning outcomes: 
PLO 20 “Implement a set of organizational and managerial measures to provide the 

population and health care facilities with medicines and other products of the pharmacy 

range. Carry out all types of accounting in pharmacies, administrative records, processes of 

commodity analysis. 

PLO 21 "Calculate the main economic indicators of pharmacies, as well as taxes and fees. 

To form all types of prices (wholesale, purchase and retail) for medicines and other 

products of the pharmacy range. " 

PLO 23 "Take into account data on socio-economic processes in society for the 

pharmaceutical supply of the population, determine the effectiveness and availability of 

pharmaceutical care in terms of health insurance and reimbursement of the cost of drugs." 

PLO 31 "Carry out all types of quality control of medicines; draw up quality certificates for 

the batch of the medicinal product, conclusions on the quality of the medicinal product 

imported into Ukraine and conclusions on the quality of medicinal products, including 

medical immunobiological drugs, taking into account the requirements of current 

regulations, the State Pharmacopoeia of Ukraine and quality control. Develop 

specifications and methods of quality control in accordance with the requirements of the 

current State Pharmacopoeia of Ukraine. 

 

 

 



 

 
 

TASK 3 

Program learning outcomes: 
PLO 25 “Perform your professional duties in good faith, comply with the law on the promotion and 

advertising of medicines. Have the psychological skills to communicate to build trust and 

understanding with colleagues, doctors, patients, consumers. 

PLO 29 "Ensure competitive positions and effective development of pharmaceutical organizations 

on the basis of research work on all elements of the marketing complex." 

 

 
 
 



STANDARDS OF ANSWERS 

OPTION 1 

TASK 1 

Describe and carry out income control of the prescription received at the pharmacy at 

full cost. 

1. To carry out income control of a prescription received by a pharmacy from the population.  

2. To check the release rates of narcotic (psychotropic) drugs and precursors. To indicate the legal 

document that regulates them.  

3. To describe the rules of taxating a prescription.  

4. To describe the documents for registration in the pharmacy of this prescription form and 

manufactured extemporaneous drug.  

5. To present the algorithm of control during the release of the drug and indicate the legal 

document that regulates it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORM 
of prerscription blank № 1 (F-1) for prescribing medicines and medical devices, which are 

dispensed for fuul of charge, free of charge and with additionl payment and those that are 

subordinated to subject-quantitative account 
 

Name of treatment and preventive estblishment or enprepreneuor          City Clinical Hopital 

Adress of treatment and preventive establishment   Ivano-Frankivsk, vyl. Mazepy, 114 

Code/Registration number of the crd of tax payer*      10101010 

Requisites of license for providing business activity on medical practice or resolution of the 

licensing institution on issuance of a license for providing business activity on medical practice 

Series АВ № 578666 

Medical documentation F-1 

PRESCRIPTION  №__1___                                                      "15" June 2022  
(date of prescription) 

adult, childish (underline the necessary)                                                                                

For full of charge 

Free of charge        source of financing  ___________________________________ 

With additionl payment           source of financing  __________________________ 

Surname and initials and the age of patient     Sydir О.М., 48 years 

Number of medical card of the patient         3118 

Surname nd initials of the doctor Sych І.І. 
Rp.:Codeini phosphatis  0,2 

                                                                    Sol. Calcii chloridi  5% - 200 ml 

T-rae Valerianae              10 ml 

Adonisidi                          2 ml 

M. D. S.  1 table spoon 3 times  

                                                                   a day inside. 
 

Additionl 

information_________________________________________________________ 
 

Signature and own stamp of the doctor (legibly)                                                                                                  

Prescription is valid during 1 month 

Corner stamp of 

establishment 

Sych Stamp of 

medical 

establish

ment 



EXAMPLE OF ANSWER: 

 

ORAL ANSWER:   Prescription had been received on June 15th 2022. 

This prescription was discharged for a patient 48 years old, containing narcotic 

substances Codeini phosphas, which is subordinated to subject-quantitative account, so 

emphasized by a red ballpoint pen. So as Codeini phosphas is mixed with other medicinal 

substances (Sol.Calcii chloridi, Tincturae Valerianeae, Adonisidi) it is issued in the form F-1. 

HSD, HDD and dispensing norm for Codeini phosphas (drug substance list B) is not overstated: 

200 + 10 + 2 = 212 ml (total volume of mixture); 

212 ml : 15 ml (volume of tablespoon) = 14 (number of application); 

0,2 g : 14 = 0,014 g (single dose, but HSD is 0,1 g) 

0,014 g × 3 = 0,042 g (daily dose, but HDD is 0,3 g) 

The dispensing norm for Codeini phosphas 0,2 g (The order № 360) 

HSD, HDD for Adonisidum (List B) is not overstated: 

1 ml of Adonisidi – 34 drops (according to SPh), 2 ml – 68 drops. 

68 : 14 = 5 drops for 1 application (single dose, but HSD is 40 drops) 

5 × 3 = 15 drops (daily dose, but HDD is 120 drops) 
This blank, except the mandatory requisites (corner stamp of treatment and preventive facility, 

signature and stamp of the doctor), also there should been the stamp of medical institution 

(because of Codeini phosphas). Validity period – 1 month after prescribing, so prescription is 

valid. For the patient instead of the prescription, which should be stored at the pharmacy, is 

writing a signature. Storage term at a pharmacy 1 year, excluding the current (up to 01.02.2019). 

The prescription is taxated on the left side of prescription form. Prescription is 5-componental. 

As calcium chloride solution is 5 %, so when calculating the value of water amount should take 

into account the coefficient of volume increasing in the of calcium chloride. Vwater  = 200 ml – 

10 g × 0,58 CWI = 194,2 ml t.l. (payment for work, tariff) = 7-00 (preparation of two 

componental solution) + 1-00 × 3 (3 additional ingredients, water is a separate ingredient) + 2-

00 (payment for responsibility with narcotic medicine) = 12-00. 

Fragment of Educational Price List for Drugs 

Name of medicines / container / tariff 
Units of 

measurement 
Price, UAH 

Adonisidum 1,0 0-038 

Aqua purificata 10 ml 0-08 

Calcii chloridum 1,0 0-09 

Codeini phosphas 1,0 3-10 

Tinctura Valerianae 10 ml 1-72 

Bottles 1 unit 7-50 

Preparation of two-component solution for internal 

use 

1 bot. 15-00 

Adding of each subsequent component operation 3-00 

Working with narcotic medicine operation 2-00 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEIPT FOR ORDERS MEDICATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORM 
of prerscription blank № 1 (F-1) for prescribing medicines and medical devices, which are 

dispensed for fuul of charge, free of charge and with additionl payment and those that are 

subordinated to subject-quantitative account 
 

Name of treatment and preventive estblishment or enprepreneuor          City Clinical Hopital 

Adress of treatment and preventive establishment   Ivano-Frankivsk, vyl. Mazepy, 114 

Code/Registration number of the crd of tax payer*      10101010 

Requisites of license for providing business activity on medical practice or resolution of the 

licensing institution on issuance of a license for providing business activity on medical practice 

Series АВ № 578666 

Medical documentation F-1 

PRESCRIPTION  №__1___                                                      "15" June 2022  
(date of prescription) 

adult, childish  (underline the necessary)                                                                                

For full of charge 

Free of charge        source of financing  ___________________________________ 

With additionl payment           source of financing  __________________________ 

Surname and initials and the age of patient     Sydir О.М., 48 years 

Number of medical card of the patient         3118 

Surname nd initials of the doctor Sych І.І. 
 

Rp.:Codeini phosphatis  0,2 

Sol. Calcii chloridi  5% - 200 ml 

T-rae Valerianae              10 ml 

Adonisidi                          2 ml 

M. D. S.  1 table spoon 3 times  a 

day inside. 
 

 

 

Additionl 

information_________________________________________________________ 
 

Signature and own stamp of the doctor (legibly)                                                                                                  

Prescription is valid during 1 month 

Pharmacy: IFNMU EMP, c. Ivano-Frankivsk, 

Halytska Street, 124                  tel. 58-46-24 

Citizen: Sudir О.М. 

It will be made on 14 h.      

Amount: 52 UAH 35 cop. 
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Corner stamp of 

establishment 

Sych Stamp of 

medical 

establish

ment 

SIGNATURE 

IFNMU Pharmacy №1 

Prescription № 1 

Surname, initials and the patient's age: 

Sudir О.M., 48 years. 

Rp.:Codeini phosphatis           0,2 

Sol. Calcii chloridi      5% - 200 ml 

T-rae Valerianae              10 ml 

Adonisidi                          2 ml 

M. D. S. 1 table spoon 3 times a day inside.  

Surname and initials of doctor: Sych І.І. 

Prepared by: Duda І.І. Checked by: Guk І.О. 

Dispensed by: Solovey N.С.  

Date 15.06.2022    Price: 52 UAH 35 cop. 
For reobtain drugs it is needed a new prescription from 

doctor 



 

 

 

 

 

 

 

Warning labels: The label on a white background should have a green signal (dosage form for internal 

use); warning labels must be marked by printing way: “Store in a cool and dark place” (white type on 

the blue background), “Shake before using” (green type on the white background), because this dosage 

form – mixture. And also preventive inscription “Keep away from children”. This dosage form should 

be blocked “running-in” and kept in the separate locked metal box. 

PRESCRIPTION LOG 

Month: June, 2022. 
 

Total for the day: 

1. Total revenue in the amount of 52 UAH 35 cop. 

2. Manufactured individual medicines 1 of the amount 

52 UAH 35 cop. 

3. Dispensed ready-made dosage forms      -      in the 

amount of    -      

4. Tariffs   26-00 

5. Purified water    15-536

6. Markup      -__            7. Markdown   0-002 

 
 

 

 

 

 

 

 ACCOUNTING LOG                                                                 Blank 2 

of Narcotic Medicines, Psychotropic Substances, Precursors, which are Subordinated to Subject-quantitative Account in 

Healthcare Institutions 

Codeini phosphatis, g 

Month 

number 

Remainder 

on the first 

day 

Income 
Income and 

remaining 

together for 

a month 

Types of expenditure 

Expense: Consumpti

on for 

month for 

each of 

type 

Total for the 

month for all 

types of 

expenditures 

Remainder 

on the end 

of month 

Actual 

remain

der 

№ 

document 
and date 

A

m

ou

nt 

20 

 

 

21 

June, 

2022 

    For stationar. Rp  

     0,2 
0,2 0,2  

 

    For requirement-

orders treatment-

preventive facilities 

 

   

 

    Together        0,2 0,2 0,2   

№ 

Name and 

initials of the 

patient 

Medicines of individual manufacturing Ready-

made 

dosage 

forms 

Intraphar

macy 

workpiec

e 

Dosage 

form 

Cost of 

ingredients 

and container 

Tariffs Water Amount 

Reval

uatio

n 

Markdo

wn 

1 Sudir О.М. mixture 10-816 26-00 15-536 52-35 - 0-002 - - 

LABEL: 

Medicine logo, IFNMU EMP, c. Ivano-Frankivsk, Halytska street, 124 

Prescription № 1   Sudir О.М. 

Prepared by: Duda I.I.                       Checked by: Guk І.О., an. № 172 from 15.06.2022 

Date of preparation: 21.01.2019. 

Composition: Codeini phosphatis           0,2; 

Sol. Calcii chloridi 5 %  – 200 ml 

Tincturae Valerianeae       10 ml 

Adonisidi                            2 ml 

Apply: 1 tablespoon 3 times a day inside 30 min. before eating. 

Validity term: 10 days in a cool place        Price. 52 UAH 35 cop. 

Prescription log is conducted in pharmacies for account for drugs, which can be used at pharmacies with small amounts of 

work. In the log, it is indicated number of prescription, name of the patient, dosage form, the cost of ingredients and 

packaging, the cost of tariffs, the cost of purified water, the total value of individual dosage forms. When in the pharmacy 

prescription and manufacturing department integrated with the department of patent dosage forms, in the prescription log 

additionally there should be conducted graphs for ready-made medicines and intrapharmacy workpiece, which are 

independent and not linked to previous graphs. At the end of shift (working day) is calculated and recorded in the log the 

total retail sales, the number and value of produced dosage forms, the number and value of dispensed ready-made 

medicines, the number and value of units of dispensed intrapharmacy workpiece, cost of tariffs and purified water. 



 

 

 

 
 

 

Prescribing rules are subordinated by the order of the Ministry of health care of Ukraine (19th July, 

2005) № 360 «Prescribing rules for drugs and medical devices» 

1.1. Prescriptions for medicines and medical devices are written by physicians, medical assistants, 

midwives of healthcare facilities regardless of ownership and subordination. 

Recipes for medicines, medical devices, which are sold under preferential terms (50 %) or free of 

charge, are allowed to be prescribed by doctors of state and municipal health care institutions, by the heads 

of paramedic posts, local health posts in coordination with the health authorities of local state 

administrations. 

1.2. Medical workers who have the right to write prescriptions are responsible for prescriptions for 

the patient and adherence rules of prescriptions prescribing under the laws of Ukraine. 

1.3. Prescriptions are written for medicines that are registered in Ukraine, except the occasions 

required by law. 

1.4. Predcriptions should have a corner stamp of healthcare institution and should be certified by 

signature and personal stamp of the doctor, additionally – round stamp of the entity that carries out activities 

related to medical practice. 

1.5. Physicians who work in private medical institutions indicate their address, license number and 

date of its issuance on the forms of recipes in the upper left corner. 

1.6. Recipes must be written to: 

 prescription drugs; 

 OTC medicines, medical devices when they are dispensed for free or on preferential terms (50 
% of payment); 

 medicines which are prepared in pharmacies for a particular patient. 
1.7. Recipes are written on the prescription form № 1 (F-1) and special prescription form № 3 (F-3) 

and are made by special printing technology. 

1.8. Any advertising on the prescription forms is forbidden. 

1.9. Name of the medicine, its composition, dosage form, appeal of the doctor to pharmacist about 

the preparation and dispensing of medicines are written in Latin. 

1.10. Way of medicines application is written in national language or the language of international 

communication with indication of dose, frequency, time and conditions of drug application. 

1.11. Prescriptions must be written clearly and legibly with ink or ballpoint pen and appropriate 

information which is provided by the prescription form must be filled. 

1.12. All specific instructions, notes of doctor (such as «For the chronically ill person», «For special 

purposes», etc.) are additionally certified by his signature and the stamp. 

1.13. Prescriptions for drugs other than narcotic (psychotropic) drugs and tramadol (regardless of its 

trade names and dosage forms), and medical products are written on the prescription form № 1. 

Prescriptions for narcotic (psychotropic) drugs in a pure form or mixed with indifferent substances 

and tramadol are written on the special form № 3. 

Prescription blanks F-3 are additionally signed by the Head of the health care institution or his 

assistant on medical work (and if they are absent – are signed by the Head of department of this health care 

institution, who is responsible for prescribing of narcotic (psychotropic) drugs and tramadol) and is certified 

by the stamp of the entity that carries out activities related to medical practice. 

1.14. Prescription form № 1 can contain no more than three names of medicines. 
On the prescription forms № 1, which are kept at the pharmacy (discount prescriptions and those, which 

are subordinated by subject-quantitative account, except narcotic (psychotropic) drugs and tramadol), and 

prescribed on the special form № 3 is allowed to prescribe only one name of medicine. 

The Log of subject-quantitative account is conducted at the pharmacy for accounting of narcotic 

(psychotropic) medicines regardless of the dosage form. It must be numbered, laced, confirmed by the stamp 

of the pharmacy manager and signature. It, like all documents of receipt and delivery of narcotic medicines 

stored in financially responsible persons, authorized by writing order of the manager of pharmacies in 

conditions that guarantee their complete safety for 10 years after the last entry. For each name, dosage form, 

dose of narcotic drugs it is given separate page of the Log. At the end of actual month, the head or material 

responsible person checks every 1st day of the month, which is come after the following reporting period, the 

actual availability of narcotic (psychotropic) medicines by the Log of Accounting, which must be specified 

therein.  



1.15. Prescriptions for medicines, which are subordanided by subject-quantitative account, which are 

dispensed on favorable conditions or free of charge, except narcotic (psychotropic) drugs and tramadol, are 

written in 2 copies on the prescription form № 1. 

1.16. In the occasion of dispensing by preferential conditions (50 % of payment) or free charge of 

narcotic (psychotropic) drugs and tramadol in addition to the prescription form № 3 one more prescription form 

№ 1 is prescribed.  

1.17. Preferential categories outside of health care institutions are allowed to get up to 100 g of ethanol 

per month for free. 

1.18. It is forbidden to prescribe at one recipe medicines 

1.19.1 Narcotic (psychotropic) combined medicines which are subordinated by subject-quantitative 

account are prescribed by health care workers on the prescription forms №1. 

1.19.2 It is forbidden to prescribe narcotic (psychotropic) combined medicines on the one prescription 

form №1 when in their composition the amount of narcotic or psychotropic substances and precursors is bigger 

that the amount in the following table: 

Maximum allowable quantity of narcotic (psychotropic) combined medicine in one prescription 

Name of narcotic medicine, 

psychotropic substance and precursor 

Maximum allowable for the medicine amount in the 

composition of narcotic (psychotropic) combined medicine 

for one recipe 

Codeine 0,2 g 

Dextropropoxyphene 0,6 g 

Phenobarbital 1 g 

Ephedrine hydrochloride 0,6 g 

Pseudoephedrine 0,6 g 

Phenylpropanolamine 0,6 g 

Ergotamine 0,02 g 

Ergometrine 0,002 g 

(calculated on the anhydrous basis) 

Features of prescribing prescriptions for medicines that are manufacrured in the pharmacy 

2.1. During prescribing the prescription for medicines that are produced in the pharmacy their 

composition must always be included. 

2.2. Names of narcotic (psychotropic) and toxic medicines are written at the beginning of the recipe, then 

– all the other medicines (ingredients). 

2.3. When prescribing narcotic (psychotropic), toxic and potent medicines in the doses exceeding the 

highest disposable dose health care worker have to write the dose of this medicine by the words and put an 

exclamation point. 

2.4. Quantity of solid and bulk medicines is indicated in grams (0,001; 0,01; 0,5; 1,0), liquid – in 

milliliters, grams, drops. 

2.5. If it is necessary to dispense medicines to the patient immediate, at the top of the recipe is marked 

note «cito» (fast) or «statim» (immediately). 

The validity of prescriptions 

3.1. Prescriptions for the medicines prescribed on the prescription blank № 1 are valid for 1 month after 

discharge, and on the special prescription blank № 3 – for ten days after discharge. 

Procedure of dispensing medicines and medical products from the pharmacies and their structural 

subdivisions 

1. From the pharmacies, their structural subdivisions and pharmaceutical warehouses are dispensed 

medicines which are registered in Ukraine in the established order, except the medicines which are produced in 

pharmacies.  

At the customer's request manufacturer certificate copy for the medicine that is issued by the 

manufacturer must be provided within not more than one day. 

2. OTC-drugs are dispensed from pharmacies and pharmacies in the health care institutions 

(drugstores). 

3. Prescription drugs are dispensed by medical workers from pharmacies and drugstores. 

4. Medicines produced by the business entity in the pharmacy are dispensed by retail from the 

pharmacies and drugstores. 



5. Dispensing of medicines for free or on preferential terms by prescriptions of medical workers can 

be provided from the pharmacies and drugstores in the established order. 

6. Medicines, medical products can be dispensed for the health care institutions according to 

requirements procedure for issuance of which is defined by Rules of writing prescriptions and requirements 

for medicines and medical products. 

7. Prescriptions which are prescribed with the violation of the Rules of writing prescriptions and 

requirements for medicines and medical products in the dose that is more than higher single dose without 

necessary figuration of the prescription or contain incompatible drugs is considered to be invalid. Such 

prescription is stamped with «Recipe is invalid» and comes back to the patient. 

8. Narcotic (psychotropic) drugs which are prescribed on the special blanks № 3 are dispensed from 

the pharmacies and pharmaceutical warehouses which have licenses for activities related to narcotic 

medicines and psychotropic substances and which are located in the same administrative-territorial unit 

(city, district, region) with the health care institution to which they are attached for this purpose by the order 

of appropriate health care department of local administrations. 

9. If necessary it is allowed a breaking of the secondary industrial packaging for dispensing a smaller 

amount of medicine. Breaking of the primary packaging of the medicine is not allowed. 

10. Prescriptions for medicines which are subordinated by subject-quantitative account in the health 

care institutions and those which are dispensed for free charge or on preferential terms, are left and saved in 

the pharmacy. 

11. Prescriptions, except those which are listed in the paragraph 10 of these Rules, during dispensing the 

medicines are stamped «Dispensed» and returned to the patient. 

Dispensing of medicines by prescriptions stamped «Dispensed» is forbidden.  

12. During dispensing produced medicines which contain toxic, narcotic (psychotropic) substances and 

tramadol patients instead of prescriptions get signature with the yellow stripe at the top and inscription in black 

print on it «Signature». 

13. Potassium permanganate is dispensed from pharmacies and drugstores without prescription, but 

only packaged in the form of 3-5 grams per one issue. 

Dispensing to the patients other precursors referred to this group according to the laws is prohibited. 

14. Storage of prescriptions and requirements-orders in pharmacies: 

14.1. Prescriptions for dispensed medicines which are prescribed on the special forms № 3 are kept in 

pharmacies within five years (excluding the current year). 

14.2. Prescriptions (form № 1) for medicines dispensed for free charge or on preferential terms are 

kept in pharmacies within three years (excluding the current year). 

14.3. Prescriptions for medicines which are subordinated by subject-quantitative account (except 

medicines which are prescribed on the special forms № 3) are kept in pharmacies within one year 

(excluding the current year). 

14.5. When the term of storage is gone all prescriptions must be destroyed in accordance with law. 

15. Medicines and medical products with a good quality which were dispensed from pharmacies 

and their structural subdivisions are non-refundable. 

16. In the pharmacies and their structural subdivisions advertising of prescription medicines is prohibited. 

In the public-service hall in the windows, in glass and open cupboards, etc. is allowed to put over-the-

counter medicines and those which are dispensed by prescriptions marked «Dispensing by prescription». 

17. If the medicine prescribed by health care worker is absent with the consent of the patient can be 

offered the drug for another trade name, but with the same active ingredient, delivery and dosage form as the 

medicine which is prescribed in prescription. The specified rule does not apply to medicines which are 

dispensed for free charge and on preferential terms, and those which are subordinated by subject-

quantitative account. 

Instruction on the order of storage, inventory and disposal of requirements-orders 

1. Health care institutions get prescription forms of № 1 through the appropriate departments of 

health care local administrations, and special prescription forms №3 – through pharmaceutical warehouses 

or local administration (departments) of health care local state administrations. Prescription forms № 1 are 

issued to health care workers in the required amount for a month. Legal entities and physicians who are 

engaged in medical practice by the business principles get prescription forms № 1 by agreement in local 



governments (departments) of health care local state administrations or decide whether to purchase them by 

themselves. 

2. Special prescription forms № 3 are released only to business entities doctors of which can 

prescribe narcotic (psychotropic) drugs and tramadol regardless of its trade name and dosage form. 

3. Forms or recipes must be kept: 

 prescription forms № 1 – in closed cupboards; 

 prescription forms № 3 – in closed fireproof safes. 

4. Accounting of prescription forms № 3 is carried out in special journals (books) of accounting by 

the form under current legislation. Pages of the journal should be numbered and certified by the signature 

and stamp of the Head of business entity. 

5. Health care workers who prescribe medicines on prescription forms № 3 are responsible for the 

safety of these forms. 

6. Supply of special prescription forms № 3 for current needs in health care institutions should not 

exceed one month need. 

7. With the dismissal of medical worker remains of the forms of recipes are returned to their place of 

receiving. 

8. Once per quarter of the year a permanent inventory commission of health care institution checks 

the evidence of prescription forms at the responsible person and compliance with their number and the data 

listed in the record book. In the case of discrepancies of the book balance and the actual availability the 

person responsible for receiving, storing and issuing of prescription forms should be liable in the established 
order. 

9. Healthcare authorities of local state administrations are required regularly monitor the health care 

institutions to ensure the safety of keeping prescription forms. 

10. When the storage term of prescription forms № 3 and requirements-orders for narcotic 

(psychotropic) drugs and tramadol is gone they are destroyed in the order established by legislation. 

11. When the storage term of prescription forms № 1 and requirements-orders is gone except those 

which are indicated in the paragraph 10 of this Instruction they are destroyed through flaring by the 

commission appointed by the Head of the institution. Commission makes the act of destruction, approved by 

the Head of the institution. 

 



OPTION 2 

TASK 1 

Describe and carry out income control of the prescription received at the pharmacy with free 

charge. 

1. To carry out income control of a prescription received by a pharmacy from the population.  

2. To describe the group of the population or category of diseases in the case of outpatient treatment of 

which medicines are dispensed free of charge or on preferential terms. Indicate the legal document that 

regulates the preferential release of drugs.  

3. To describe the rules of taxating a prescription.  

4. To describe the documents for registration in the pharmacy of this prescription form and manufactured 

extemporaneous drug.  

5. To present the algorithm of control during the release of the drug and indicate the legal document that 

regulates it. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORM 
of prerscription blank № 1 (F-1) for prescribing medicines and medical devices, which are 

dispensed for full of charge, free of charge and with additionl payment and those that are 

subordinated to subject-quantitative account 
 

Name of treatment and preventive estblishment or enprepreneuor          City Clinical Hopital 

Adress of treatment and preventive establishment   Ivano-Frankivsk, vyl. Mazepy, 114 

Code/Registration number of the crd of tax payer*      10101010 

Requisites of license for providing business activity on medical practice or resolution of the 

licensing institution on issuance of a license for providing business activity on medical practice 

Series АВ № 578666 

Medical documentation F-1 

PRESCRIPTION  №__2___                                                      "15" June 2022  
(date of prescription) 

adult, childish  (underline the necessary)                                                                                

For full of charge 

Free of charge        source of financing  ___________________________________ 

With additionl payment           source of financing  __________________________ 

Surname and initials and the age of patient     Petriv V.H., 88 years, participant of 

the WWII 

Number of medical card of the patient         3118 

Surname nd initials of the doctor Vovk O.A. 

 

Rp.: Ac. acetylsalicylici 0.03 

Coffeini-natrii benzoatis 0.2 

Thiamini chloride     0.05 

M. f. pulv. 

D. t. d. № 20 

S.  1 powder 2 times a day 

inside after food. 

 
Additionl information_________________________________________________________ 
 

 

 

Signature and own stamp of the doctor (legibly)                                                                                                  

Prescription is valid during 1 month 

Corner stamp of 

establishment 

Vovk Stamp of 

medical 

establish

ment 



EXAMPLE OF ANSWER: 

Oral answer: 

Prescription had been received on 15 June 2022. 

This prescription was discharged for patient 88 years old, participant of the World War 

II, for which according to the Resolution of Cabinet of Ministers of Ukraine № 1303 from 

17.08.1998 “On regulation of free and preferential dispensing of medicines prescribed 

by doctors in the case of outpatient treatment of certain groups and in certain 
categories of diseases” provided free of charge dispensing of medicines. Prescription is 

issued on the form F-1, which except the required information (treatment and preventive 

facility corner stamp, signature and stamp of the doctor) should also be stamped by the 

medical establishment (free of charge). Ingredients of dosage form are pharmacologically 

compatible.  

HSD, HDD and norm of dispensing for caffeine sodium benzoate (list B) are not overstated: 

0,2<0,5 (HSD)       0,2×2=0,4     0,4<1,5 (HDD) 

Acidum acetylsalicylicum and Thiamine chloride – substances of the general list. The 

validity of the prescription – 1 month after discharge, a prescription is valid. Storage term at 

a pharmacy three years, excluding the current (free of charge), that is until 31.05.2023. 

Cost of dosage form is determined on the left of side prescription form. 

Prescription is 3-componental.  

t.l. (payment for work, tariff) = 20-00 (preparation of two-component 10 powders) + 2-00 

(dosage of each the following 10 powders) + 3-00 (1 additional ingredient) = 25-00  
Fragment of Prices List of Drugs for Educational 

Name of drugs / container / tariff Units of measurement Price, UAH 

Acidum acetylsalicylicum 1,0 0-15 

Coneinum natrii-benzoas 1,0 0-58 

Thiamine chloride 1,0 1-00 

Paper package big pack 0-50 

Manufacturing of two-component powders dosed 

№ 10 

dosage 20-00 

The dosage each of the following 10 powders operation 2-00 

Adding each subsequent component operation 3-00 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Receipt for ordered medications 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORM 
of prerscription blank № 1 (F-1) for prescribing medicines and medical devices, which are 

dispensed for full of charge, free of charge and with additionl payment and those that are 

subordinated to subject-quantitative account 
 

Name of treatment and preventive estblishment or enprepreneuor          City Clinical Hopital 

Adress of treatment and preventive establishment   Ivano-Frankivsk, vyl. Mazepy, 114 

Code/Registration number of the crd of tax payer*      10101010 

Requisites of license for providing business activity on medical practice or resolution of the 

licensing institution on issuance of a license for providing business activity on medical practice 

Series АВ № 578666 

Medical documentation F-1 

PRESCRIPTION  №__2___                                                      "15" June 2022  
(date of prescription) 

adult, childish  (underline the necessary)                                                                                

For full of charge 

Free of charge        source of financing  ___________________________________ 

With additionl payment           source of financing  __________________________ 

Surname and initials and the age of patient     Petriv V.H., 88 years, participant of 

the WWII 

Number of medical card of the patient         3118 

Surname nd initials of the doctor Vovk O.A. 

 

Rp.: Ac. acetylsalicylici 0.03 

Coffeini-natrii benzoatis 0.2 

Thiamini chloride     0.05 

M. f. pulv. 

D. t. d. № 20 

S.  1 powder 2 times a day 

inside after food. 

 

 
Additionl information_________________________________________________________ 
 

Signature and own stamp of the doctor (legibly)                                                                                                  

Prescription is valid during 1 month 

Pharmacy: IFNMU EMP, c Ivano-Frankivsk , 

Halytska Street, 124                     tel. 58-46-24 

Citizen: Petriv V.H. 

It will be made by 15 h.           Amount 0-00 UAH 

№
 1

 

№
 1

 

№
 1
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Corner stamp of 

establishment 

Vovk Stamp of 

medical 

establish

ment 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warning labels: The label on a white background should have a green signal (dosage form for internal use); 

warning signs must be marked by type method: “Keep in a cool, dark place” (white type on blue 

background) and a safety sign “Keep away from children”. 

                                                                                                                                                              Blank 1 

PRESCRIPTION LOG 

(for preferential and free of charge dispensing) 

Month: June, 2022 

№ 

Name and 

initials of 

the 

patient 

Type of 

disease/ 

Category 

of 

citizens 

Dos

age 

for

m 

Cost 

Paid by 

patient 

Note: 

Treatment 

and 

preventive 

facility 

Individually manufactured drugs 
Ready

-made 

dosag

e form 

Ingredie

nts and 

contain

er 

Tariff

s 
Water 

Amou

nt 

Reval

uation 

Mark

down 

1 Petriv 

V.H 

Participa

nt of the 

WWII 

pow

ders 

 

4-72 

 

25-00 

 

- 

 

29-72 

 

 

- 

 
- 

 

- 

 

0-00 
City 

polyclinic 

№1 

             

Total for the day: 

1. Total revenue in the amount of  29-72 

2. Manufactured individual medicines          1     in the amount of 29-72 

3. Dispensed ready-made dosage forms    –    in the amount of    –    

4. Tariffs  25-00 

5. Purified water    –     

6. Revaluation    –     

7. Markdown    –    

8. Paid by patient 0-00 UAH 

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

REGISTER № 1 

for prescriptions for Ivano-Frankivsk city polyclinic № 1 

(health care establishment) 

on preferential dispensing of medicines for the participants the of World War II 

                                                                      (Category of patients) 

for June 2022 
(month) 

№ № Rp Surname of patient 
The cost of dispensed 

medicines, UAH 

The amount 

paid by 

patients, UAH 

Amount that should 

be returned, UAH 

1 3 Ivaniv O.M. 29-72 0 29-72 

 

Total _         1___________ prescriptions for amount of _29-72__ 

In particular are paid by patient _0__ 

To pay _29-72__ 

Head of pharmacy Irenko І.І._ Accountant __Verba М.В._ 
                                               (signature)                                             (signature) 

The registry received by:_director of medical department, Gavrush Т.О., 16.06.2022. 
                                                                                                                                                   (position, name, initials, date) 

Label: 

Medicine logo, IFNMU EMP, c. Ivano-Frankivsk, Halytska Street, 124 

Prescription № 1           Petriv V. H. 

Prepared by: Duda А.М.         Checked by: Salo М.Р. 

Date of manufacturing: 15.06.2022. Prepared 20 powders. 

Composition of 1 powder: Acidi acetylsalicylici             0,3; 

           Coffeini-natrii benzoati          0,2 

           Thiamini chloridi                   0,05 

S.: 1 powder 2 times a day orally 20 minutes after food.  

Shelf life: 10 days in a cool and dark place                            Price. 0-00 UAH 



 

 Payment of the full cost or part cost of drugs is carried out by treatment and 

preventive facility or local state authorities based on consolidated registers. These 

registers consist of two copies: – 1st presented by pharmacy for payment and 2nd with 

prescriptions stored at the pharmacy (3 years). The cost of drugs dispensed free or on 

preferential terms are reimbursed by the appropriations provided for the relevant 

budgets (state, regional, municipal or other) for health care.  

 Pharmacist, making receiving preferential prescriptions, firstly taxate them for 

full value, and then displays information about them in such accounting 

documentation: 

● prescription log; 

● consolidated register of prescriptions for each category of patients and each health 

care facilities in two copies;  

● account for payment, which together with a copy of the consolidated register is 

transferred to local authorities or treatment and preventive facility (second copy of 

the consolidated register with prescriptions is stored at the pharmacy);  

● register of issued invoices;  

● register retail turnover (section of monthly report) indicates the amount paid by 

cash. 

 



OPTION 1 

TASK 2 

Calculate the salary before delivery to the pharmacist of the Pharmacy “Student” 

Mamchur S.I., who is called up for military service during mobilization according to 

the Laws of Ukraine “On Military Duty and Military Service”, “On Mobilization 

Preparation and Mobilization”. Accrued average salary is 15 500 UAH. 

1. To carry out withholding of personal income tax. 

2.  To carry out withholding of Military tax. 

3.  Determine the amount to be delivered. 

4.  To make a charge to the wage fund in this case. 

5.  To describe the registration of a cash transaction for the issuance of wages. 

SOLUTION: 

1) Income tax from the physical persons – 18 %  
15 500,00 х 0,18 = 2790.0 UAH 

2) Military contribution – 1,5 % 
15 500 х 0,015 = 232.50 UAH 

3) Paid salary: 
(15 500 – 2790.0 – 232.50) = 12 477.50 UAH 

4) Calculation of Unified Social Contribution (22 %) 

15 500 x 0,22 = 3410.0 UAH 
Pharmacy “Student”  

             organization    
 

Code  
USREOU            11525601                              Code                          347058 

                         

CASH EXPENDITURE ORDER № ____________ 

 

Give ____________________________________________________________________________________________ 

                                                                                              full name 

Account:__tvelve thousand four hundred seventy seven UAH and fifty kop.______________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________UAH ______kop. 

                                                       in words          

Addition:___________________________________________________________________________________________ 

                                  Head                                                                      Chief Accountant 

Received ______________________________________________________________________________UAH______kop. 

                                                                            in words 

              “_____”_________________ 20__                                                               Signature 

For________________________________________________________________________________________________ 

                                name, number, date and place of issue of the document, which 

 __________________________________________________________________________________________________ 

                                                  identifies the recipient 

             The cashier gave it out                                                                                     A5 format 

 

Employees who are mobilized, serve under contract, serve in the military, as well as employees who 

went to the defense, keep their jobs, positions and average earnings. The terms of payment of wages 

are also preserved: the average salary for such employees is paid at least twice a month and all taxes 

provided by current legislation are withheld and accrued. In 2022, the social tax benefit is equal to 

1240.50 with a marginal income - 3470.00 UAH, the minimum salary is 6500.00, from October 1, 

2022 - 6700.00. 

Document 

number 

Date of compilation Corresponding account Analytical 

accounting code 

Sum Destination code 

     

 

 661  12477.50  



OPTION 2 

TASK 2 

To present the algorithm of acceptance of drugs from the wholesale supplier 

according to the accompanying documents and incoming control of industrial drugs. 

Describe the process and post the received drug. 

1. To accept drugs from the wholesale supplier according to the accompanying documents and 

conduct incoming control of drugs received. 

2.  To specify the requirements for the position of "Authorized Person", list his responsibilities. 

3.  Document the results of the incoming control of drugs. 

4.   Post drugs received at the pharmacy on the consignment note (specify the algorithm for 

calculating the retail price). 

5.  To determine the retail amount of goods receipt. 

 

ORAL ANSWER: 

Drugs and medicinal devices that enters the pharmacy from suppliers, who must have 

a license for wholesale dispensing. Copies of licenses added to the contracts and kept 

at the pharmacies. During shipping pharmaceutical products, the supplier forms a 

package of accompanying documents: payment, commodity waybill and tax invoice, 

quality certificates for each series of drugs, conclusions about the quality of imported 

drugs and medical immunological products (MIP). Based on these documents, the 

pharmacy carries out the acceptance of goods in quantity and quality. In case of doubt 

regarding product purity materially responsible persons carrying out checks, which is 

drawn on the determined difference in the quantity and quality of receiving the goods 

and the goods are in custody. Then, according to the agreement invited the 

representative of the supplier and with his participation, a commission for subsequent 

acceptance of the goods. If the result of the detected beat, lack, damage or lack of, is 

an act of commission in triplicate. The first is the basis for a claim letter, the second 

sent to another organization, which is subject to a pharmacy to obtain a permit for the 

cancellation of the differences, the third remains at the pharmacy. Additionally – the 

act of sampling for quality analysis. Pharmacies have various forms of ownership to 

ensure full quality control of incoming drugs received from the supplier. For this, 

pharmacy assigns an authorized person. Its appointing conducts by the order signed 

by pharmacy managers. Its name, contact should notify the territorial Inspectorate for 

quality control drugs. 

Income quality control of medicines in pharmacies regulated by the order of the 

Ministry of Healthcare of Ukraine from 29.09.2014 № 677 “On Approval procedures 

for monitoring the quality of drugs in the wholesale and retail trade”. According to 

this document, the main duties of the authorized person (AP) are:  

1) check drugs that are coming to the pharmacy, and supporting documents – 

invoices, waybills, quality certificates for each series of drugs, conclusions about the 



quality of drugs imported to Ukraine (for foreign drugs), conclusions about 

compliance of MIP to the required standards; information on registration of drugs; 

2) form a conclusion of income quality control of drugs by markings on Invoice 

“Income control is conducted, the result of positive / negative, allowed / not allowed 

to implement, signature, name of AP, the date of entrance control”; 

3) carry out keeping the register of drugs that are received by the entity and 

accounting decisions by the central executive institution that implements the state 

policy in the field of quality and safety of drugs on the quality of drugs in electronic 

and / or paper form with the possibility of immediate formation registers movement 

drugs pursuant to relevant requests; 

4) check the availability of drugs at the pharmacy, turnover of which is prohibited 

in Ukraine; not registered drugs in Ukraine and shelf life of which is expired; 

5) provide territorial authority of the central executive institution that implements 

the state policy in the field of quality and safety of drugs information found 

substandard drugs; drugs for which there is a suspicion of fraud; counterfeit and 

unregistered drugs other defects or discrepancies. If you find samples of drugs, take 

steps to remove them from circulation by placing in designated clearly identified, 

labeled quarantine zone, separate from other products with the designation 

“Quarantine” with reasons retirement date and displacement; 

6) take measures, which specified in the decisions of the central executive 

institution that implements the state policy in the field of quality and safety of drugs; 

7) constantly carry out the monitoring of storage conditions for medicines with 

instructions for use; 

8) allow the delivery of drugs to structural subdivisions of pharmacy. 

Commodity, which received by the pharmacy and had taken by the material-

responsible persons for storage, are displayed in the Log of the acceptance of goods 

registration by groups at the pharmacy. This Log is carried out in accordance with 

groups: product, including mineral water, medicines and chemical products, 

bandaging materials / nursing care items, toilet soaps, perfumery, ocular optics. 

 

The affixing of the trade margin on the received drugs is carried out taking into 

account the norms of the Law "On Prices and Pricing", Resolution of the Cabinet of 

Ministers № 955 of 17.10.2008 "On measures to stabilize prices for drugs and VMP", 

Resolution of the Cabinet of Ministers № 333 of 25.03.2009. Some issues of state 

regulation of prices for drugs "(as amended by the resolution of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine) of January 23, 2020 № 1172: 

1) for medicinal products included in the National List of Essential Medicinal 

Products (except narcotic, psychotropic medicinal products, precursors and medical 

gases) marginal trade (retail) surcharges based on the purchase price including taxes, 

which shall not exceed: 

 



Purchase price, UAH Trade (retail) surcharge to the purchase 

price, % 

Up to 100 (inclusive) 25 

More than 100 to 500 (inclusive) 20 

More than 500 to 1000 (inclusive) 15 

More than 1000 10; 

2) for medicines (except narcotic, psychotropic medicines, precursors and medical 

gases), which are purchased in full or in part from the state and local budgets 

marginal trade (retail) surcharges not exceeding 10 percent, accrued to the purchase 

price including taxes; 

3) for medicines included in the list of international non-proprietary names of 

medicines, approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 

March 17, 2017 № 152 “On ensuring the availability of medicines”… marginal trade 

(retail) surcharges of 15 percent accrued to purchase price including taxes. 

Resolutions of the Cabinet of Ministers № 224 of 20.03.2020 “On approval of 

the list of goods (including medicines, VMP and medical equipment)… which are 

exempt from VAT:  

approve the list of goods (including medicines, medical devices and / or 

medical equipment) necessary to implement measures aimed at preventing the 

occurrence and spread, localization and elimination of outbreaks, epidemics and 

pandemics of acute respiratory disease COVID-19 caused by coronavirus SARS-

CoV-2, which are exempt from import duties and transactions for the import of which 

into the customs territory of Ukraine and / or transactions for the supply of which in 

the customs territory of Ukraine are exempt from value added tax. 

 

 



Supplier: Limited company“BaDM”c.Dnipro, Shevchenka street, 2 IBAN: UA352400850000026006200430018 License АВ № 326053 from 14.02.2016  

A/c 26000012825849 in Ukreximbank 322313, Kiev 

 

Receiver: IFNMU, educational-manufacturing pharmacy, Halytska street, 124-а tel. (0342)788020  Ident.code 02010758 Licence АВ № 361612 from 

14.05.2013 

A/c № 230107000032 in Ivano-Frankivsk region 836014 
COMMODITY-INVOICE № 4    from 22.06.2022 

№ Series 
Registration 

certificate Manufacturer 
Registration of 

the medicine 

Expiration 

date 
Name of product 

Un. 

meas. 

Qua

ntity 

Custo
mer 

price. 

Trade 
markup, 

% 

Wholesa

le price. 

Whole
sale 

ammo

unt 

Trade 
markup, 

% 

Retail 

price 

Retail 
amoun

t 

1. 59822 
V.03 

10.03.2020 

Abbott 

Laboratories 

GmbH 
(Germany) 

UA/9842//01/01 09.2022 
Creon® 10 000 capsules 

with gastro-resistant 

granules 150 mg, № 20 

pack 20 101.1 10 111.21 2224.2    

Total: pack 20 2224.20 

VAT  7 %:                             155.69 
 Total: pack       20                                           2224.20 
Totally for payment: two thousand two hundred and twenty-four UAH  twenty kop.  

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

Authorized person_______________________________                                      Date of conducting income control______________________________________ 
                                                                         (signature, surname, initials) 
Dispensing allowed by:__Derkach І.М.____/surname, initials/                                                              Received_____20______ units of product. 

Document draw up by: ___Yarosh М.М.____/surname, initials/                                                                   

Product received:____Mytskan R.S. ___/surname, initials/                                                               Date of receiving products: “___”____________20____ 

Product delivered by: ___Rublyk S.S._______/surname, initials/                                             
Warrant № 065712   from 22.06.2022. 

                                                                                                                                                               From whom:   Hanych І.V. 

Addendum to the consignment note № 4 dated 22.06.2022 

REGISTER OF MEDICINAL PRODUCTS RECEIVED BY THE BUSINESS ENTITY (PHARMACY) 

Allowed for implementation “ __" __________ 20__ .                                                                      Authorized person _______________________/ surname, initials /  

Supplier name and 

number 

licenses 

Number 

and date 

consignment note 

The name of the drug and its dosage form, 

registration date and registration number 

certification 

Name 

manufacturer 

 

Series Registration 

certificate 

Quantity Expiration 

date 

The result of control 

authorized 

person 

LС “BaDM” 

АВ № 326053  from  

14.02.2016 

4 

22.06.2022 

Creon® 10 000 capsules with gastro-resistant 

granules 150 mg, № 20 

UA/9842//01/01 

Abbott 

Laboratories 

GmbH 
(Germany) 

 

59822 

V.03 

10.03.2020 

 

20 

 

09.2022 
 



Supplier: Limited company“BaDM”c.Dnipro, Shevchenka street, 2 IBAN: UA352400850000026006200430018 License АВ № 326053 from 14.02.2016  

A/c 26000012825849 in Ukreximbank 322313, Kiev 

 

Receiver: IFNMU, educational-manufacturing pharmacy, Halytska street, 124-а tel. (0342)788020  Ident.code 02010758 Licence АВ № 361612 from 14.05.2013 

A/c № 230107000032 in Ivano-Frankivsk region 836014 
COMMODITY-INVOICE № 4    from 22.06.2022 

№ Series 
Registration 
certificate Manufacturer 

Registration of 
the medicine 

Expiration 
date 

Name of product 
Un. 

meas. 
Qua
ntity 

Custo

mer 
price. 

Trade 

markup, 
% 

Wholesa
le price. 

Whole

sale 
ammo

unt 

Trade 

markup, 
% 

Retail 
price 

Retail 

amoun
t 

1. 59822 
V.03 

10.03.2020 

Abbott 

Laboratories 

GmbH 

(Germany) 

UA/9842//01/01 09.2022 
Creon® 10 000 capsules 

with gastro-resistant 

granules 150 mg, № 20 

pack 20 101.1 10 111.21 2224.2 20 

111.21

*1.07*

1.2=14

2.79 

20*14

2.79=2

855.80 

Total: pack 20 2224.20 

VAT  7 %:                             155.69 
 Total: pack       20                                           2224.20 
Totally for payment: two thousand two hundred and twenty-four UAH  twenty kop.  

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

Authorized person_______________________________                                      Date of conducting income control______________________________________ 
                                                                         (signature, surname, initials) 
Dispensing allowed by:__Derkach І.М.____/surname, initials/                                                              Received_____20______ units of product. 

Document draw up by: ___Yarosh М.М.____/surname, initials/                                                                   

Product received:____Mytskan R.S. ___/surname, initials/                                                               Date of receiving products: “___”____________20____ 

Product delivered by: ___Rublyk S.S._______/surname, initials/                                             
Warrant № 065712   from 22.06.2022. 

                                                                                                                                                               From whom:   Hanych І.V. 

 

Addendum to the consignment note № 4 dated 22.06.2022 

REGISTER OF MEDICINAL PRODUCTS RECEIVED BY THE BUSINESS ENTITY (PHARMACY) 

Allowed for implementation “ __" __________ 20__ .                                                                                Authorized person _______________________/ surname, initials / 

Supplier name and 

number 

licenses 

Number 

and date 

consignment note 

The name of the drug and its dosage form, 

registration date and registration number 

certification 

Name 

manufacturer 

 

Series Registration 

certificate 

Quantity Expiration 

date 

The result of control 

authorized 

person 

LС “BaDM” 

АВ № 326053  from  
14.02.2016 

4 

22.06.2022 

Creon® 10 000 capsules with gastro-resistant 

granules 150 mg, № 20 
UA/9842//01/01 

Abbott 

Laboratories 
GmbH 

(Germany) 

 

59822 

V.03 

10.03.2020 

 

20 

 

09.2022 
 



OPTION 1 
TASK 3 

 Pharmacist for prescribing pharmacies № 1 Bondar T.I. (registration number 

№ 15, normal working conditions, length of working week - 40 hours, salary - 9500 

UAH) by written order of the head of the pharmacy was transferred from March 25, 

2022 to the position of pharmacist of the pharmacy № 2 (length of working week - 60 

hours, salary - UAH 7,000). Bondar T.I. refused to transfer. Explain who is right in 

this situation? What can be the actions of the right side? Justify whether there is a 

violation of labor law, given the martial law? 
1. Comment on the situation by answering the questions. 

2. To describe the manager's ethics towards the employee. 

3. To specify the type of probable conflict. 

4. To describe the stages of document flow of internal documents. 

5. Indicate to which type of documents the order belongs.  

ORAL ANSWER 

1. According to the Labor Code of Ukraine (Article 32) on the change of significant 

working conditions - systems and amounts of remuneration, mode of work - the employee 

must be notified no later than two months. During martial law, the employer has the right 

to transfer the employee to another job not stipulated in the employment contract, without 

his consent, the rules of notification of the employee to change significant working 

conditions do not apply (Article 3 of the Law of Ukraine "On Martial Law"). 2136-IX of 

March 15, 2022). The normal working hours of employees during martial law may not 

exceed 60 hours per week. Wages are paid to the employee on the terms specified in the 

employment contract. The parties may terminate the employment contract on the grounds 

- refusal to continue working due to changes in significant working conditions. 

2. Observance of professional ethics in the relations of the head with the subordinate: 

preservation of dignity of the person irrespective of its status; to be impartial, selfless, not 

to provoke conflict situations; not to influence subordinates with devastating criticism, 

politeness and correctness in treatment, etc. Prohibited: bribes, extortion, gifts to 

interested parties, fraud, use of information obtained in a confidential conversation. 

3. Intrapersonal conflict (conflicting demands are made on a person regarding work and 

its consequences). 

4. Stages of flow of internal documents: 

a. Elaboration of a project of the document  

b. Preparing of the document 

c. Agreement 

d. Signing (approval)  

e. Registration (in the day of signing)  

f. Sending, filing 

5. An order is a legal act given by the leaders of organizations acting on the basis of 

undivided authority, for solving of tasks set before this organization. Refers to 

administrative, service documents. 



OPTION 2 
TASK 3 

1. To determine the minimum, maximum price of the drug. 

2. To calculate the average price of the drug. 

3. To calculate the liquidity ratio of the price.  

4. To make a conclusion, justifying the choice of supplier to obtain the drug.  

5. Which document should be issued with the supplier? Specify the type of this document. 

Output data 

DYFLYUZOL cap. 100 mg blister, № 7, Kievmedpreparat (Kyiv, Ukraine) 

26.04.2022   53,63 UAH  Тomash (Ukraine, Kharkiv) 

30.04.2022   55,62 UAH  Badm (Ukraine, Dnipro) 

30.04.2022   55,62 UAH  Badm (Ukraine, Lviv) 

30.04.2022   55,62 UAH  Badm (Ukraine, Kharkiv) 

27.04.2022   56,27 UAH  Volynfarm (Ukraine, Lutsk) 

28.04.2022   57,85 UAH  Farmplaneta (Ukraine, Poltava) 

28.04.2022   57,85 UAH  Framplaneta (Ukraine, Lutsk) 

30.04.2022   57,85 UAH  Farmplaneta (Ukraine, Kyiv) 

29.04.2022   58,47 UAH  Ametryn (Ukraine, Kharkiv) 

30.04.2022   59,64 UAH  Medfarkom-Tsentr (Ukraine, Kharkiv) 

30.04.2022   59,64 UAH  Medfarkom-Tsentr (Ukraine, Zaporizhia) 

30.04.2022   59,64 UAH  Medfarkom-Tsentr (Ukraine, Lviv) 

26.04.2022   61,08 UAH  Fito-Lik (Ukraine, Kharkiv) 

26.04.2022   61,32 UAH  O.L.KAR. Farm-Servis (Ukraine, Shargorod) 

 

1. Maximum price P max  – 61.32 UAH, minimum price P min – 56.63 UAH. 

2. The average price 

P average= ∑Р / n, where 

P average - average price, 

∑Р – the amount of prices of all submitted proposals 

n – the number of submitted proposals 

P average = 810.10 / 14 = 57.86 UAH 

3. К lig = (P max - P min) / P min, where 

К lig  -  liquidity ratio 

P max - the maximum price 

P min - the minimum price 

К lig = (61,32 – 53,63) / 53,63= 0,14 

4. Ratio of price liquidity does not exceed 0.5, that is fluctuations in wholesale price 

offers of pharmaceutical companies is not more than 50 %. According to this indicator 

DYFLYUZOL Ukrainian market cap. 100 mg blister № 7 can be described as stable, and 

internal marketing – as social and ethical directed. 

5. The pharmacy must enter into a sale and purchase agreement with the supplier 

BADM. An agreement is a document fixing the agreement of parties about institution of 

some relations and regulating these relations. The variety of agreement is a contract used, 

as a rule, in foreign economic trade activity of enterprises and organizations 
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