
Лабораторна робота №10.
Автоматизація обліку оплати праці  та відрахувань в соціальні фонди

Мета роботи: навчитися використовувати можливості Calc для обліку оплати праці та 
відрахувань в соціальні фонди.

Завдання 1.
 Нарахувати працівникам відпускні за такими даними:

Таблиця 1
№ 
п/п

П.І.П Підсумковий 
заробіток

Святкових і 
неробочих 
днів

Кількість 
робочих днів 
у  2013 р.

Число 
календарних 
днів 
відпустки

Відпускні

1 Іваненко 14400,5 12 36
2 Петренко 20480,36 11 24
3 Сидоренко 41120,65 19 24
4 Кравченко 33270,28 28 24
5 Вовченко 51520,60 31 36
6 Зайченко 56720,44 12 24
7 Ведмедчук 69820,44 12 24

Всього
1. Підсумковий заробіток за останніх 12 місяців розділити на відповідну кількість 

календарних днів року (за винятком святкових і неробочих днів).
2. Одержану середньоденну зарплату помножити на число календарних днів 

відпустки.

Завдання 2. 
При нарахуванні утримань із доходу робітників та службовців беруться до уваги: 

• прожитковий мінімум ПМ( грн),
• граничний дохід для отримання податкової соціальної пільги (1.4* ПМ грн),
• податкова соціальна пільга ПСП (50% ПМ грн). 

Прожитковий мінімум:  з 1 січня 2013 року - 1 110 гривень, з 1 квітня – 1 123 гривень, з 1 
липня – 1 123 гривень, з 1 жовтня – 1 146 гривень, з 1 грудня – 1 160 гривень.
Із місячного сукупного доходу робітників та службовців вираховуються такі утримання:

1. До пенсійного фонду(0,2% від прожиткового мінімуму, якщо доход не перевищує 
розміру прожиткового мінімуму; інакше 0,5% від прожиткового мінімуму плюс 2% 
від частини суми доходу, яка перевищує прожитковий мінімум);

2. До фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
(0,5% від доходу, якщо він не більший ніж прожитковий мінімум, інакше 1% від 
доходу);

3. До фонду соціального страхування на випадок безробіття (0,6% від доходу);
4. Прибутковий податок (якщо дохід більший ніж ПМ*1,4 грн., то 15% від суми, що 

обчислюється як «дохід мінус перші три утримання»; якщо дохід менший ніж 
ПМ*1,4   грн., то 15% від суми, що обчислюється як « дохід мінус перші три 
утримання мінус ПСП»;

5. Аліменти (нараховуються після відрахування з доходу всіх утримань) згідно 
алгоритму: 25% на 1 дитину; 33% на 2 дітей; 50% на 3-х і більше дітей.

Продовжити таблицю 2 і, використовуючи функцію IF, обчислити утримання:
1) у пенсійний фонд, 2) фонд соціального страхування, 3) фонд безробіття, 4) 

прибутковий податок , 5) аліменти; 6) усі утримання разом; 7) суму до видачі за 
такими даними:
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Таблиця 2
№ п/п П.І.П Нараховано за 

місяць
Ознака сплати 
аліментів

Кількість дітей

1 Іваненко 1161,08 1 1
2 Петренко 1237,06 0 2
3 Сидоренко 1313,05 0 1
4 Кравченко 1442,50 1 3
5 Вовченко 1608,54 0 2
6 Зайченко 1235,78 1 4
7 Ведмедчук 1387,91 0 2
8 Сірий 884,17 0 1
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