
Тема дисципліни:  Моделі і моделювання. Аналіз та візуалізація даних. 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 6 

Тема заняття: Розв’язування  фінансових задач. 

 Мета заняття: навчити студентів розв’язувати фінансові задачі використовуючи табличний 

процесор, депозитний та кредитний калькулятори .  

Забезпечення заняття: 

Роздатковий матеріал: інструкційні картки із завданнями.  

Технічні  та програмні засоби навчання:  персональні комп'ютери,  ОС Windows XP,  табличний 

процесор Excel, ресурси мережі Інтернет. 

Література: 

1. Інформатика 10 клас.: Й.Я. Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Черникова, В.В. Шакотько – К.: 

“Генеза ”, 2018 с.146  

Питання для актуалізації опорних знань: 

1. Чим відрізняється депозит без капіталізації від депозиту з капіталізацією? 

2.  За якою формулою обчислюється сума, яку вкладник отримає через рік, вклавши x гривень 

під p відсотків річних без капіталізації? 

3. За якою формулою обчислюється сума коштів, яку вкладник отримає через рік, вклавши x 

гривень під p відсотків річних зі щомісячною капіталізацією? 

4. За якою формулою обчислюється сума коштів, яку вкладник отримає через k місяців, вклавши 

x гривень під p відсотків річних, якщо вклад щомісячно поповнювати на y гривень? 

5. Який загальний вигляд фінансової функції  Эффект? Для чого її використовують? 

6. Який загальний вигляд фінансової функції БС? Для чого її використовують? 

7. У чому полягає стандартна схема виплати взятого кредиту? 

8.  У чому полягає ануїтетна схема виплати взятого кредиту 

Правила техніки безпеки 
Перед початком роботи потрібно перевірити робоче місце, підключення пристроїв комп’ютера. Комп’ютери 

вмикати з дозволу викладача. Під час роботи потрібно дотримуватися правил експлуатації комп’ютерної 

техніки. По закінченню роботи вимкнути комп’ютери і залишити робоче місце в порядку.  

Зміст завдання: 

І. Розв’язування фінансових задач. 

Задача 1. Вкладник поклав у банк 15000 гривень під 16 відсотків річних з капіталізацією після 

закінчення кожного року. Визначте суму коштів, яку він отримає через 2 роки. 

Методичні рекомендації 

Депозит з нарахуванням відсотків у кінці строку депозиту: вкладник поклав на один рік x 

гривень під p відсотків річних (річна відсоткова ставка), то через рік він може забрати в банку гроші, 

які він вклав рік тому (x грн.), плюс прибуток (x * p/100 грн.), тобто вкладник через рік отримає від 

банку x + x * p/100= x * (1 + p/100) гривень. Інколи банки пропонують аналогічні депозити, але на 

більш короткий термін (6 місяців, 3 місяці ). Тоді вкладник отримує відповідну частину прибутку. 

Так, якщо обрано депозит на 3 місяці, прибуток становитиме x * (p/100)/4 гривень, бо 3 місяці - це 

1/4 частина року. 

1. Відкрийте вікно табличного процесора. 

2. Заповніть на аркуші Лист 1 клітинки 

A1:D2 відповідно до зразка на малюнку.  У 

клітинці В2 установіть відсотковий формат.  

3. Виконайте розрахунок  кінцевої суми за формулою: =A2*(1+B2)^C2 

4. Аркуш Лист 1 перейменуйте, надавши йому нове ім’я  Задача 1.  

5. Збережіть електронну книгу у вашій папці у файлі з іменем ПР 6. Програму не закривати!!! 

6. Змініть дані у клітинках A2:С2. Проаналізуйте зміну результату у клітинці D2. 

Задача 2. Вкладник поклав у банк 25000 гривень під 11 відсотків річних із щомісячною 

капіталізацією.  Визначте суму коштів, яку він отримає через рік; через 2 роки; через 3 роки. 

Методичні рекомендації 



Депозит з капіталізацією:  За умовою такого депозиту  відсотки на вкладену суму нараховують 

щомісяця й отриманий прибуток щомісяця додають до внесеної суми. Тим самим прибуток кожного 

наступного місяця збільшується, тому що збільшується сума, на яку нараховуються відсотки. Якщо 

вкладник за таких умов поклав на один рік x гривень під р відсотків річних, то через рік він може 

забрати в банку x * (1 +(p/100)/12)12 гривень.  

Якщо вкладник поклав x гривень на депозит під р відсотків річних не на рік, а на k місяців з 

капіталізацією кожного місяця, то після закінчення терміну депозиту він отримає x * (1+(p/100)/ 12)k 

гривень. 

Для обчислення річного прибутку по депозиту в Excel можна використати фінансову функцію 

ЭФФЕКТ(номинальная_ставка, кол_пер). 

1. Перейдіть на аркуш Лист2 та надайте йому ім’я Задача 2. 

2. Заповніть на аркуші Задача2 клітинки відповідно до малюнка.  

 
3. Виконайте розрахунки: 

 місячні відсотки за депозитом =B2*11%/12 

 підсумкова сума з нарахуванням відсотків =B2+C2 

 сума для нарахування (клітинка В3)= D2 

4. Заповніть діапазони клітинок використовуючи метод автозаповнення.  

5. Встановіть для клітинок, які містять формули, 2 знаки після коми (Формат ячеек → Число → 

Числовой, Число десятичных знаков  - 2). 

6. Уведіть у клітинку H2 формулу  =F2*(1+ЭФФЕКТ(G2;12))^I2. 

7. Порівняйте отримані результати в клітинках D13та  H2 

8. Змініть дані у клітинці Термін вкладу значення  відповідно до умови задачі. Проаналізуйте 

змінення результату у клітинці H2.Отримані значення записати в зошит. 

Задача 3. Вкладник поклав 5000 грн під 8% річних з поповненням щомісяця на постійну суму 1000 

грн. Яку отримає вкладник через 3 роки? 

Методичні рекомендації 

 В даній задачі  потрібно розрахувати депозит із заданою річною відсотковою ставкою, який 

вкладник поповнює певною постійною сумою через кожний заданий період часу. Для 

розрахунків по такому депозиту в Excel можна використати фінансову функцію  БС(ставка,кпер, 

плт,пс,тип): де ставка - відсоткова ставка за період, кпер -  кількість періодів поповнення вкладу, 

плт  - постійна сума поповнення вкладу; задається від’ємним числом, бо вкладник тимчасово віддає 

(вкладає) свої гроші, пс – початкова сума, яку вкладник вкладає, оформлюючи депозит, теж задається 

від’ємним числом. 

1. Перейдіть на аркуш Лист 3 та надайте йому ім’я Задача 3. 

2. Заповніть на аркуші Задача 3 клітинки відповідно до малюнка. 



 

3. Виконайте розрахунок кінцевої суми, використовуючи функцію БС: 

 
5.Формулу та результат розрахунку запишіть в зошит. 

6. Роботу збережіть у файлі з назвою ПР 6 в папці з назвою вашої групи. Закрийте вікно 

табличного процесора. 

II. Виконання розрахунків з використанням депозитного та кредитного калькуляторів. 

Завдання 1.  Вирішити Задачу 1 з використанням депозитного калькулятора. 

Порядок виконання 

Відкрийтe браузер і завантажте сторінку сайта https://fin-calc.org.ua/ua/deposit/calculate. 

На вказаній веб-сторінці потрібно у відповідні поля ввести  суму депозиту, термін депозиту і 

відсоткову ставку, вибрати перемикач, що визначає умови депозиту щодо капіталізації прибутку, 

і вибрати посилання ПОРАХУВАТИ. У результаті отримуємо підсумкові значення: суму, яку 

вкладник отримає після закінчення терміну депозиту, а також прибуток вкладника за цей період. 

Отриманий результат запишіть в зошит. 

Завдання 2.  Розрахувати схему повернення кредиту в розмірі 30000 грн. , наданий банком 

строком на 1 рік з відсотковою ставкою 12%.  

Порядок виконання 

Відкрийтe браузер і завантажте сторінку сайта https://fin-calc.org.ua/ua/credit/calculate. 

На вказаній веб-сторінці потрібно у відповідні поля ввести  суму кредиту, термін 

кредитування і відсоткову ставку, вибрати перемикач, що визначає умови кредиту стандартна 

схема нарахування відсотків, і вибрати посилання ПОРАХУВАТИ. 

Отриманий результат запишіть в зошит. 

Вимкнути комп’ютер. 

Домашнє завдання: 

1. Повторити теоретичний матеріал підручник:  Інформатика 10 клас.: Й.Я. Ривкінд, 

Т.І.Лисенко, Л.А.Черникова, В.В. Шакотько – К.: “Генеза ”, 2018 с. 57-64 

2. Підручник: стор. 63,  задача 2, 4, 6.  Задачи можна виконати в одному файлі.Збережіть файл  

електронноъ книги з іменем ДЗ до ПР 6. 

3. Підручник: стор. 63,  задача 7.Збережіть текстовий файл з іменем ДЗ до ПР 6. 

Викладач  __________П.І.Матушкіна 

https://fin-calc.org.ua/ua/deposit/calculate
https://fin-calc.org.ua/ua/credit/calculate

