
Розділ 1. Дії над звичайними дробами ............................................................................................................................1 

Розділ 2. Перетворення десяткових дробів у звичайні і навпаки..................................................................................3 

Розділ 3. Відсотки (відсоток від числа, відсоткове співвідношення чисел, відсоткові зміни…................................5 

Розділ 4. Депозити, простий і складний відсотки….......................................................................................................8 

 

Розділ 1. Дії над звичайними дробами 

Розрізняють звичайні і десяткові дроби. Дроби використовуються при розв’язуванні різноманітних задач, 
коли неможливо всі дані записати цілими числами. 

1. Звичайні дроби – це число у вигляді , вони можуть бути позитивними і негативними, але знаменник не 

повинен дорівнювати нулю, тобто b ≠ 0. Кожний звичайний дріб представляє частину цілого, наприклад: 

 Дріб    - це половина, (тобто 1
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 Дріб   представляє чверть цілого ( 1
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 ), і так дальше. 

Будь-яке ціле число також може бути представлене у вигляді дробу із знаменником, який дорівнює 1, 

наприклад: 4 = . 

Звичайні дроби діляться на  нескоротні, коли у чисельнику і знаменнику нема загальних множників, 

наприклад, ,  ,   і скоротні, коли в чисельнику і знаменнику можна вибрати загальні множники: 
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   і т.п.  

Слід зазначити, що після скорочення дробів їх значення не міняється:    =   =   . 

Звичайні дроби бувають правильні (чисельник яких менший від знаменника, наприклад ), і неправильні 

(числівник дорівнює або більший від знаменника,  ,  ). 

Зі звичайними дробами можна виконувати звичайні арифметичні операції: додавання, множення і т.п. 
а) Додавання (віднімання) дробів: для додавання (віднімання) дробів спочатку необхідно звести їх до 

загального знаменника, а потім додати (або відняти) чисельники, а знаменник залишиться загальний. 

Наприклад:  

 

 



 

б) Множення дробів: для того, щоб помножити один дріб на інший, необхідно помножити чисельник 

першого дробу на чисельник другого дробу, а знаменник першого дробу на знаменник другого дробу (і, 

якщо необхідно, ще виконати скорочення загальних множників). Наприклад: 
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в) Ділення дробів: для того щоб розділити один дріб на інший, необхідно другий дріб перевернути і 

замінити ділення множення. Наприклад:  

 

г) Визначення значення виразу.  Якщо вираз містить декілька дій з дробами, то виконуються ці ж 

правила, що і для дій над звичайними числами: 

 Спочатку виконуються дії у дужках (або в чисельнику/знаменнику) 

 Із арифметичних дій першими виконується множення і ділення, 

 А потім додавання і віднімання 

 
 

2. Десяткові дроби – це один із способів запису звичайних дробів із знаменником 10, 100, 1000 і т.п.:  

Десятковий дріб містить цілу частину і дробову, яка відділяється комою або крапкою (в залежності від 

прийнятих позначень): 0,25; 12,47; - 125,11. 

Десяткові дроби бувають скінченні, нескінченні періодичні (коли після коми одна цифра або група цифр 

періодично повторюються) і нескінченні неперіодичні (коли неможливо вибрати групи цифр, яка 

повторюється) 

Періодичні дроби скорочено записуються наступним чином (цифри, які повторюються записуються в 

дужках): 

 1,33333... = 1, (3) 

 15,24151515...= 15,24 (15) 

Прикладом неперіодичних нескінченних десяткових дробів можуть служити спеціально позначені 
математичні константи, такі як  π = 3,1415926... або e = 2,718281... . 



Деякі десяткові дроби зручно записувати у стандартній формі: a · 10n  , де число а міняється в межах від  1 

до 10 (1  a < 10), а n дорівнює кількості знаків, після цілої частини числа a. Наприклад: 

 

 

 

 

 

 

Над десятковими дробами можна виконувати всі математичні дії, як з цілими числами. Якщо немає 

можливості використовувати калькулятор, то всі дії виконуються в стовпчик. 

Також для виконання дій, можна попередньо перевести десяткові дроби в звичайні (див. Розділ 2) а потім 

виконати дії:  

 

 

 

 

Розділ 2. Перетворення звичайних дробів в десяткові і навпаки. 
 

1. Перетворення звичайних дробів в десяткові. 

Будь-який звичайний дріб може бути перетворений у десятковий, для цього необхідно розділити чисельник 

на знаменник в стовпчик (якщо нема можливості скористатись калькулятором).  

 

Однак, не кожний десятковий дріб може бути перетворений у простий, а тільки скінченні і нескінченні 

періодичні десяткові дроби (нескінченні неперіодичні дроби перетворити у простий неможливо).  

 

Приклад 1.  

Щоб перетворити дріб    у десятковий, поділимо 21 на 16 в стовпчик: 



Отримаємо:  = 1,3125. 

Приклад 2. 

Перетворимо    у десятковий дріб: 

 
Отримаємо, що після коми цифри 81 будуть повторюватися безкінечно багато раз, тобто результатом буде 

нескінченний десятковий дріб: 

 
2. Перетворення десяткових дробів у звичайні.  

Як було вказано вище, будь-який десятковий дріб, крім десяткового неперіодичного, можна записати як 

звичайний. 

Для цього потрібно записати в чисельнику число, яке є після коми, а в знаменнику одиницю з нулями, 

причому нулів має бути стільки, скільки цифр справа від коми і якщо необхідно – скоротити.  

Наприклад: 

 Дріб  0,01 (одна сотня) записується  0,01 =    

 Дріб 0,005 (п’ять тисячних) можна представити у вигляді: 5 · 0,001. Тоді звичайний дріб запишеться 

так:     . 

 21, 67 = ,  цей дріб нескорочений, тому залишається в такому ж вигляді. 

 1,48 =   =   =    



 25,156 =   =  

 0,025 =   =     

 

Розділ 3. Відсотки. 

1. Відсоток. 

Відсотком називається сота частина даного числа, він використовується для позначення частини по 

відношенню до цілого. 

Наприклад, 1% від 1 метра є 1 см, 1 % від центнера є 1 кг, 1% від рубля – це одна копійка, і т.д. 

Щоб знайти  1% від будь-якого числа, потрібно розділити це число на 100 (тобто знайти соту частину). 

Відсотки тісно зв’язані з десятковими і звичайними дробами. 

Так 50% це половина цілого, що можна також записати як 0,5 або . 

10% це десята частина чого-небудь, іншими позначеннями: 0,1 або  . 

1%, це – сота частина, тобто 0,01 або  . 

Для розв’язання задач на відсотки зручно переводити проценти в десятковий дріб. Оскільки 1% - це сота 

частина числа, то, наприклад, 5% - це п’ять сотих частин і т.п. 

Тому для перетворення відсотка в десятковий (або звичайний) дріб потрібно число відсотків поділити на 

100: 

 

 

 

 

 

 

2. Знаходження відсотка від числа. 

Є два способи знаходження відсотка від числа. 



1) Для того, щоб знайти відсоток від числа, потрібно відсоток перевести в десятковий дріб і  

помножити на задане число 

Наприклад: 

 12% від 300 можна знайти так: 0,12 · 300 = 36. 

 3% від 2100 будуть дорівнювати: 0,03 · 2100 = 63 

2) Другий спосіб знаходження відсотка від числа – це складання пропорції. 

Наприклад 

 12% від 300 можна записати пропорцією: 

         
x


%12

300%100
   знаходимо невідомий  : 36

%100
300%12




x . 

 Знайдемо  3,5%  від 11000: 

x


%5,3
11000%100

  Отримуємо: 385
%100

11000%5,3



x  

 

3. Задачі на знаходження відсоткового відношення між двома числами. 

Для визначення відсоткового співвідношення між двома числами також зручно застосовувати пропорцію. 

Наприклад, нехай нам потрібно дізнатись яку відсоткову частину складає число 20 від 400. 

Приймаємо 400 за 100%, відповідно 20 приймаємо за х процентів, складаємо пропорцію: 

100%  → 400 Визначаємо невідомий: 

 
X% → 20  

 

 Таким чином, розв’язуються задачі, в яких потрібно визначити число по його процентній частині: 

Знайдемо число, 30% від якого рівні 22. Складаємо пропорцію 

100%  → X  

  
30% → 22 

 

4. Задачі на відсоткові зміни. 

Є певний тип задач на відсотки, в яких застосування пропорцій не завжди допомагає розв’язанню. 

Це задачі в яких виникає послідовна (неодноразова) відсоткова зміна деякої величини, наприклад, ціни, 

врожайність і т.п. 

Для вирішення зручно використовувати два наступних коефіцієнта:  

1) Коефіцієнт збільшення.  

Цей коефіцієнт допомагає одержати із старої величини нову, збільшену на певне число відсотків. 

Нехай початкова величина була х, і нехай вона збільшилась на i%. Це означає, що до вихідної величини х 

необхідно додати i%, вичислених від х. 



Щоб знайти і% від х (див. пункт 2), переводимо відсотки в десятковий дріб (тобто ділимо на 100), і 

множимо на х: 

 

Тепер додаємо одержане значення до вихідного числа:  

 

 

 

Отримане в дужках значення називається коефіцієнтом збільшення: 

Аналогічно можна отримати зменшення: для цього із вихідного значення х віднімаємо знайдене число 

процентів: 

 
Значення в дужках є коефіцієнтом зменшення. 

 

Приклад 1. 

Ціна виробу збільшилась на 5%, а потім через деякий час збільшилась ще на 10%. Якою буде підсумкова 

відсоткова зміна ціни? 

Рішення. 

Для розв’язання застосуємо коефіцієнт збільшення.  

Для збільшення ціни на 5%, цей коефіцієнт буде рівний: 

 

Для збільшення на 10%, відповідно: 

 

Після першої зміни ціни (збільшення на 5 %) нова ціна складає: 

 
Після наступного збільшення:  1,05x · 1,1 = 1, 155x. Ціна змінилась на 1,155x – x = 0,155x. 

Залишилось визначити, якою ця зміна буде у відсотках: 

 

 

 

Відповідь: ціна збільшиться на 15,5%. 

Приклад 2. 

Після ремонту продуктивність станка збільшилась на 20 %, але через декілька років продуктивність 

зменшилась на 10%. Визначте підсумкову процентну зміну продуктивності. 

Розв’язання. 

Визначимо коефіцієнти збільшення і зменшення. 



 

Першому збільшенню продуктивності на 20 % відповідає  

 

Зменшення на 10 % відповідає коефіцієнт    9,0
%100
%101   

 
 

 

Нехай початкова продуктивність складає х. Виконаємо послідовно збільшення і зменшення: 

 

Оцінимо підсумкову зміну:  І тепер виразимо в процентах: 

 

 
Відповідь: продуктивність збільшилась на 8%. 

 

Розділ 4. Депозити. Простий і складний відсотки. 

1. Простий відсоток. 

При розв’язанні задач, які стосуються накопиченню коштів, необхідно вміти добре оперувати відсотковими 

ставками.  

В таких задачах, як правило використовуються позначення:   

i - річна (або номінальна) відсоткова ставка, 

12
iim   - відсоткова ставка на місяць, 

4
iiq   - відсоткова ставка на квартал, 

360
iid   - відсоткова ставка на день (за умови, що у році 360 відсоткових днів). 

У всіх формулах, які відносяться до задач на простий відсоток, відсоткова ставка використовується у 

вигляді десяткового дробу.  

Простий процент ніколи не додається до вкладу!  

Нараховувати відсотки можна по днях, місяцях, роках ( в залежності від терміну вкладу).  



Якщо потрібно визначити скільки відсотків нараховані на вклад D  за певне число днів (позначимо: d  

днів), то застосовуємо формулу:  

360
idDI     або   didDI    (відсоткова ставка використовується у вигляді десяткового дробу.) 

Якщо кількість днів відповідає цілій кількості місяців  ( m  місяців), то, щоб не переводити місяці в дні, 

можна використовувати наступну формулу: 

mimDimDI 
12

. 

Простий відсоток, нарахований за декілька років ( y  років), можна визначити так: 

iyDI  . 

Щоб знайти підсумкову накопичену суму (відсотки плюс вклад), потрібно до знайдених відсотків I  додати 

суму початкового вкладу: 

360
idDDB  , і аналогічно для  інших способів підрахунку прибутку (місяцями, роками). 

Розглянемо приклади задач. 

Приклад 1. 

Який прибуток отримає клієнт, якщо вкласти 400 євро на 4 місяців? Номінальна відсоткова ставка складає 

3 %, банк платить простий відсоток. 

Розв’язання. 

Прибуток клієнта – це сума відсотків, які будуть нараховані на вклад.  

Відсоткову ставку подаємо у вигляді десяткового дробу 03,0%3 i . 

За один місяць клієнт отримає miD   прибутку, відповідно за 4 місяця: 

4
12
03.04400

12
44 

iDiDI m  євро. 

Відповідь: прибуток клієнта складе 4 євро. 

Приклад 2. 

Банк виплатив 16 євро відсотків за 6 місяців. Яку суму вклав клієнт 6 місяців назад, якщо номінальна 

відсоткова ставка складає 4%? Банк платить простий відсоток. 



Розв’язання: 

Нехай клієнт вклав деяку суму D . За 6 місяців по відсотковій ставці 04,0%4 i  він отримав прибуток: 

12
04,06616  DiD m . Виразимо із отриманої рівності невідому D : 

80012
04,06

16



D  євро. 

Відповідь: сума вкладу рівна 800 євро. 

Приклад 3. 

За 8 місяців клієнт отримав 500 євро відсотків по вкладу 12 000 євро. Визначте річну відсоткову ставку, 

якщо банк нараховує простий відсоток. 

Розв’язання. 

Прибуток клієнта по вкладу за 8 місяців складає: 

miDI  8 ,   або  
12

8 iDI  .  

Із умови задачі отримуємо: 
12

812000500 i
 .   

Виразимо із формули невідому процентну ставку:   

%25,60625,0
812000

12500





i . 

Відповідь: річна процента ставка складає 6,25%. 

2. Складний відсоток. 

Нарахування складного відсотка полягає у тому, що в певний момент нараховані відсотки додаються до 

суми вкладу, тобто сума на рахунку збільшується, і в наступному періоді відсотки нараховуються вже на 

велику суму ( нараховується процент на процент).  

Нарахування відсотку виникає з деякою періодичністю: щорічно, щоквартально, щомісячно і т.п.  

Сума нарахованих відсотків за період вираховується як і у випадку простого проценту:  

piDI  , де pi  - відсоткова ставка за період ( iii qm ,, …), яка в загальному вигляді визначається так: 

p
ii p  , де p - кількість періодів у році. 



У кінці кожного періоду відсоток додається до суми вкладу. Таким чином, після першого періоду на 

рахунку вже буде: 

)1(1 pp iDiDDB  , у другому періоді відсоток вже нараховується на суму 1B , і після другого 

періоду баланс складе: 

2
1112 )1()1( ppp iDiBiBBB   

І, аналогічно, після n  періодів баланс на рахунку складе: 

n
pn iDB )1(  . 

Ця формула відповідає нарахуванню складного проценту раз в період. 

Приклад 1. 

Клієнт вклав на накопичувальний рахунок 500 євро, номінальна ставка складає  6%, а складний відсоток 

нараховується щорічно. Яка сума буде на рахунку через 2 роки? 

Розв’язання. 

Щорічне нарахування складного відсотку означає, що відсотки в кінці кожного року додаються до суми 

вкладу, а на наступний рік відсоток нараховується на велику суму.  

Період нарахування відсотків складає один рік, тому використовуємо попередню формулу в наступному 

вигляді: 

8,561)06,01(500 2
2 B  євро. 

Або можеш використати дії поступово: 

В кінці першого року на рахунку буде сума: 53006,05005001 B  євро. 

В кінці другого року: 8,56106,05305302 B  євро. 

Відповідь: баланс через два роки буде дорівнювати 561,8 євро. 

Приклад 2. 

Яку суму повинен вкласти клієнт, щоб через два роки на його рахунку було 12 544 євро? Номінальна 

процента ставка складає  12%, а складний процент нараховується щорічно. 

Розв’язання. 

Запишемо, як буде виглядати баланс на рахунку в кінці другого року: 



12544)1( 2  iD . 

Підставляємо річну відсоткову ставку 12,0%12 i : 

12544)12,01( 2 D , і виражаємо D : 

10000
)12,1(

12544
2 D . 

Відповідь: вклад повинен дорівнювати10 000 євро. 

Приклад 3. 

Яку суму накопичить клієнт за два місяці, якщо вкладе 300 евро на рахунок з номінальною відсотковою 

ставкою 6% з щомісячним нарахуванням складного проценту? 

Розв’язання. 

Кожний місяць відсотки будуть додаватись до суми вкладу. 

В кінці першого місяця на рахунку буде  

5,301
12
06,0300300300300  mi  євро. 

В кінці другого місяця, відповідно: 

0075,303
12
06,05,3015,301   євро. 

00,303
12
06,01300

2

2 





 B євро 

Відповідь: клієнт накопичить 303,00 євро. 

 

 


