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1. Опис навчальної дисципліни 
 

 

Найменування показ-

ників  

Галузь знань, напрям пі-

дготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчаль-

ної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 7 

Галузь знань 

07 –  Управління та ад-

міністрування   
 

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність 

   071 – Облік та оподат-

кування 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 — 1-й 

Індивідуальне науко-

во-дослідне завдання 

——— 
Семестр 

Загальна кількість го-

дин – 210 

— 1, 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми на-

вчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

— 12 год. 

Практичні 

— 8 год. 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

— 190 год. 

Індивідуальні завдання:  

—— 

Вид контролю:  
диф. залік,   іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуаль-

ної роботи становить: 

для заочної форми навчання – 20/190. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: ознайомити студентів з математичним апаратом, який використову-

ють під час вивчення загальнонаукових і фахових економічних дисциплін. Навчи-

ти студентів самостійно вивчати та працювати з навчальною та спеціальною літе-

ратурою з математики та прикладних питань. 

Завдання: Прищепити навички математичного дослідження прикладних за-

дач. Дати необхідну математичну підготовку та знання для вивчення інших дис-

циплін нематематичного циклу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: основні методи розв’язування задач з вищої математики та застосу-

вання цих методів під час розв’язання економічних задач.  

вміти: користуватися апаратом вищої математики під час розв’язання еко-

номічних задач; довідниками з вищої математики.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри, векторної алгебри, 

аналітична геометрія на площині, аналітична геометрія в просторі 

Тема 1. Елементи теорії матриць і визначників. 

Тема 2. Загальна теорія систем лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Тема 3. Елементи матричного аналізу. 

Тема 4. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії. 

 

Змістовий модуль 2. Вступ до математичного аналізу, диференціальне 

числення функцій однієї змінної 

Тема 5. Елементи теорії границь. Граничний (маргінальний) аналіз. 

Тема 6. Диференціальне числення функцій однієї змінної. 

Тема 7. Дослідження функцій та побудова їх графіків. 

 

Змістовий модуль 3. Функції багатьох змінних, невизначений інтеґрал 

Тема 8. Основні поняття функції багатьох змінних та їх інтерпретація в 

економічній теорії. Диференційованість функції багатьох змінних. Екстремум та 

умовний екстремум функції багатьох змінних. 

Тема 9. Невизначений інтеґрал. 

 

Змістовий модуль 4. Визначений інтеґрал, диференціальні та різницеві 

рівняння, ряди 

Тема 10. Визначений інтеґрал. 

Тема 11. Економічна динаміка та її моделювання: диференціальні та різни-

цеві рівняння.  

Тема 12. Ряди та їх застосування. 

Тема 13. Елементи фінансової математики та математичної економіки. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо-

го  

у тому числі 

л п лаб ін

д 

с.р. л п лаб ін

д 

с.

р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семестр 1 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри , векторної алгебри, аналітична ге-

ометрія на площині, аналітична геометрія в просторі 

Тема 1.  Елементи теорії 

матриць і визначників. 

      15 2    13 

Тема 2.  Загальна теорія 

систем лінійних алгебраїч-

них рівнянь. 

      15  2   13 

Тема 3.  Елементи матрич-

ного аналізу. 

      10     10 

Тема 4.  Елементи вектор-

ної алгебри та аналітичної 

геометрії. 

      10 2    8 

Разом за змістовим моду-

лем 1 

      50 4 2   44 

Змістовий модуль 2. Вступ до математичного аналізу, диференціальне числення 

функцій однієї змінної 

Тема 5.  Елементи теорії 

границь. Граничний (маргі-

нальний) аналіз. 

      15     15 

Тема 6. Диференціальне 

числення функцій однієї 

змінної. 

      25 2    23 

Тема 7. Дослідження фун-

кцій та побудова їх графі-

ків. 

      15  2   13 

Разом за змістовим моду-

лем 2 

      55 2 2   51 

Усього за І семестр       105 6 4   95 

Семестр 2 

Модуль 2 

Змістовий модуль 3. Функції багатьох змінних, невизначений інтеґрал 

Тема 8.  Основні поняття 

функції багатьох змінних та 

їх інтерпретація в економі-

      20 2    18 
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чній теорії. Диференційо-

ваність функції багатьох 

змінних. Екстремум та 

умовний екстремум функції 

багатьох змінних. 

Тема 9. Невизначений інте-

ґрал. 

      20  2   18 

Разом за змістовим моду-

лем 3 

      40 2 2   36 

Змістовий модуль 4.  Визначений інтеґрал, диференціальні та різницеві рів-

няння, ряди 

Тема 10. Визначений інтеґ-

рал 

      15 2    13 

Тема 11. Економічна дина-

міка та її моделювання: 

диференціальні та різницеві 

рівняння. . 

      20  2   18 

Тема 12. Ряди та їх засто-

сування. 

      20     20 

Тема 13. Елементи фінан-

сової математики та мате-

матичної економіки. 

      10 2    8 

Разом за змістовим моду-

лем 4 

      65 4 2   59 

Усього за ІІ семестр       105 6 4   95 

Усього годин       210 12 8   190 
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4. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

 
Змістовий модуль 1. Елементи лінійної алгебри , век-

торної алгебри, аналітична геометрія на площині, 

аналітична геометрія в просторі 

 

1 

 

 

Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь по 

формулам Крамера, матричним методом,  методом Гауса 

та Жордана-Гауса. Теорема Кронекера-Капеллі. 2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умови сталості і монотонності функції. Поняття локаль-

ного та глобального екстремуму. Необхідна та достатня 

умови існування екстремуму. Інтервали зростання і спа-

дання функції. Інтервали зростання і спадання функції. 

Асимптоти. Інтервали випуклості графіка функції. Інте-

рвали опуклості графіка функції. Перегин графіка функ-

ції. Достатня умова існування точки перегину. Асимпто-

ти. Екстремум функції. Найбільше та найменше значен-

ня функції на відрізку. Дослідження функцій за допомо-

гою похідних. Рівняння дотичної та нормалі до плоскої 

кривої. Диференціал дуги. 2 

 Усього за  І  семестр 4 

3 

 

 

 

Поняття первісної та невизначеного інтеґрала. Власти-

вості невизначеного інтеґрала. Таблиця основних фор-

мул інтеґрування. Методи інтеґрування. Безпосереднє 

інтеґрування. Заміна змінних. Інтеґрування частинами. 2 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диференціальні рівняння, основні означення. Поняття 

загального та часткового розв’язку. Диференціальні рів-

няння 1-го порядку. Рівняння із відокремленими змін-

ними. Рівняння з відокремлюваними змінними. Однорі-

дні рівняння, їх розв’язок. Задача Коші для рівняння І-го 

порядку. Лінійні диференціальні рівняння першого по-

рядку. Підстановка Бернуллі. Метод варіації довільної 

сталої. Рівняння Бернуллі. Рівняння в повних диференці-

алах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 Усього за  ІІ  семестр 4 

                                                                                                           

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Змістовий модуль 1. Теми 1−4. 44 

2 Змістовий модуль 2. Теми 5−7. 51 

3 Змістовий модуль 3. Теми 8−9. 36 

4 Змістовий модуль 4. Теми 10−13. 59 

 Разом 190 
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7. Методи навчання 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “Вища матема-

тика” є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, уза-

гальнююча, проблемна, оглядова. 

 Практичне заняття, на якому відбувається ґрунтовне опрацювання та за-

своєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, ситуатив-

на. 

 Самостійна робота студента. 

 

8. Методи контролю 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “Вища математика” є 

такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протя-

гом вивчення всього курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:1-й семестр – диф. залік, 2-й семестр – іспит. 
 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

СЕМЕСТР 1   Поточне тестування та самостійна робота  

Диференці-

йований залік 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 100 

14 14 14 14 14 15 15 

СЕМЕСТР 2   Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест (іспит) 

Сума 

Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 4 

Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 20 100 

13 13 13 14 14 13 

 

Примітка. 

Т1-Т13 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види навча-

льної діяльнос-

ті 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно з можливі-

стю повторного скла-

дання 

не зараховано з мо-

жливістю повторно-

го складання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повтор-

ним вивченням дисцип-

ліни 

не зараховано з 

обов’язковим по-

вторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Ляшенко В.П., Набок Т.А. Варіанти контрольних робіт з тем: “Лінійна та век-

торна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу і дифере-

нціальне числення” для студентів І курсу економічних спеціальностей (заочної 

форми навчання) І семестр. – Кременчук: Видавничий відділ КДПУ, 2003. 

2. Ляшенко В.П., Грицюк О.С. Варіанти семестрових завдань з курсу “Математи-

ка для економістів” (теми “Функції кількох змінних. Інтеграли. Диференціальні 

рівняння. Ряди.”) для студентів І курсу денної та заочної форм навчання ІІ се-

местр зі спеціальностей: 6.050100 – “Маркетинг”, 7.050106 – “Облік і аудит”, 

7.050107 – “Економіка підприємства”, 7.050201 – “Менеджмент організацій”, 

7.050206 – “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. – Кременчук: Ви-

давничий відділ КДПУ, 2004. 

3. Ляшенко В.П., Набок Т.А. Методичні вказівки з вивчення теми “Лінійна та век-

торна алгебра, аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу і дифере-

нціальне числення” для студентів І курсу економічних спеціальностей денної та 

заочної форм навчання І семестр. – Кременчук: Видавничий відділ КДПУ, 

2003. 

4. Ляшенко В.П., Набок Т.А. Методичні вказівки з курсу “Математика для еконо-

містів” за темами: “Інтеграли. диференціальні рівняння. Числові та степеневі 

ряди” для студентів І курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 

6.050100 – “Маркетинг”, 7.050106 – “Облік і аудит”, 7.050107 – “Економіка пі-

дприємства”, 7.050201 – “Менеджмент організацій”, 7.050206 – “Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності”. – Кременчук: Видавничий відділ КДПУ, 

2004. 
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5. Набок Т.А. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисцип-

ліни «Вища математика» для студентів денної та заочної форм навчання за на-

прямами 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030508 – «Фінанси і кредит», 

6.030509 – «Облік і аудит» – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Ми-

хайла Остроградського, 2012. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1. Ляшенко В.П, Набок Т.А. Вища математика: навчальний посібник. – Кремен-

чук, 2008, – 223 с. 

2. Ляшенко В.П, Набок Т.А. Вища математика: функції багатьох змінних та інте-
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