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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Навчальна дисципліна «Вища математика» є важливою складовою 

фундаментальної підготовки фахівців в галузі управління та 

адміністрування. Основу курсу «Вища математика» складають 

теоретичні основи і практичні методи лінійної алгебри, аналітичної 

геометрії та математичного аналізу. Особливу увагу приділено теорії 

диференціального та інтегрального числення функції однієї змінної та їх 

застосуванням до розв’язання  прикладних економічних задач. Важливе 

значення курсу полягає в тому, що в процесі вивчення вищої 

математики закладаються вміння щодо застосування понять і фактів 

математики в фінансовій статистиці та інших галузях економічних наук. 

а також навички практичного застосування апарату вищої математики 

до обробки обліково-аналітичної інформації та розв'язання конкретних 

задач. 

Мета вивчення Мета дисципліни полягає в формуванні та поглибленні теоретичних 

знань з вищої математики і практичних навичок застосування апарату 

вищої математики до розв'язання прикладних задач для вирішення 

прикладних завдань зі спеціальності обліку та оподаткування. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є оволодіння основними 

поняттями лінійної алгебри, аналітичної геометрії, математичного 

аналізу і набуття компетентностей, необхідних для розв'язання типових 

задач, отримання практичних навичок використання методів вищої 

математики для розв’язання економічних задач та отримання навичок 

аналізу та обробки результатів фінансово-економічних розрахунків.  

Пререквізити Попередні знання з алгебри і геометрії в обсязі, передбаченому 

програмою загальноосвітньої середньої школи, та навчальної 

дисципліни "Математика". 

Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що 

існують між процесами та явищами в різних економічних системах. 
РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових даних для узагальнення економічної 

інформації. 

РН 5. Застосовувати математичний інструментарій для розв’язання 

прикладних завдань у сфері обліку і оподаткування. 

РН 10. Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для 

ухвалення управлінських рішень з метою підвищення ефективності 

бізнесу. 

РН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для розв’язання задач з обробки даних у сфері 

професійної діяльності. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх 

розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 
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2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна та 

дистанційна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

 

Галузь знань:  

07 Управління та 

адміністрування 

Обов’язкова 

 

 

Модулів – 2 

 

 

Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 

2 -й 1-й 

Семестр 

4 -й 2 –й 

Лекції 

Загальна кількість годин –  

180 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

фаховий молодший бакалавр 

 

20 год. 8 год. 

Практичні, семінарські 

40 год. 10 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

120 год. 162 год. 

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю:  

екзамен екзамен 
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Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1.  Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії 

Тема 1. Матриці та операції над ними. Визначники. 

Поняття матриці. Основні операції та їх властивості. Визначник та його властивості. 

Мінори та алгебраїчні доповнення. Обчислення визначників. Обернені матриці. Елементарні 

перетворення. Поняття рангу матриці.  

Тема 2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

Теорема Кронекера-Капеллі. Методи розв’язування СЛАР: Матричний метод. 

Формули Крамера. Метод Гауса. Однорідні системи. 

Тема 3. Вектори і операції над ними. 

Лінійні операції над векторами. Проекція вектора на вісь. Координати вектора. 

Скалярний добуток векторів та його властивості. Векторний та змішаний добутки векторів. 

Основні властивості й застосування. 

Тема 4. Площина та пряма у просторі. 

Способи завдання. Взаємне розташування у просторі. 

Тема 5. Лінії на площині. 

Пряма на площині. Різні види рівнянь. Взаємне розташування двох прямих на 

площині. Відстань від точки до прямої. Лінії другого порядку. 

 

Змістовий модуль 2.  Основи математичного аналізу 

Тема 1. Поняття функції. 

Означення та способи завдання функції. Деякі властивості функцій. Складна та 

обернена функції. 

Тема 2. Границя та неперервність функції. 

Основні види невизначеностей та способи їх розкриття. Істотні границі. Односторонні 
границі. Неперервність функції в точці. Класифікація точок розриву. 

Тема 3. Похідна функції та її застосування. 

Похідна, її геометричний і фізичний зміст. Основні правила диференціювання. 
Табличні похідні. Логарифмічна похідна. Похідні вищих порядків. Поняття диференціалу, 
його основні властивості  й застосування. Застосування похідної до дослідження функцій та 

їх графіків. 

Тема 4. Невизначений інтеграл та методи інтегрування. 

Первісна функція і невизначений інтеграл. Властивості невизначеного інтеграла. 
Основні табличні інтеграли. Метод заміни змінної. Інтегрування частинами. Інтегрування 
раціональних функцій. 

Тема 5. Визначений інтеграл і найпростіші диференціальні рівняння. 

Означення й основні властивості. Зв’язок з невизначеним інтегралом: формула 
Ньютона-Лейбніца. Площа плоскої фігури. Об’єм тіла обертання. Застосування інтегралів до 

розв’язання фізичних задач. Найпростіші диференціальні рівняння.  
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3. Дидактична карта дисципліни 

 

Назви 

змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

л п лаб. інд. 
с. 

р. 
л п лаб. інд. 

с. 

р. 

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

Змістовий модуль 1.  Основи лінійної алгебри та аналітичної геометрії 

Тема 1. 

Матриці та 

операції над 

ними. 

Визначники. 

18 2 4   12 17 1 1   15 

Тема 2. 

Системи 

лінійних 

алгебраїчних 

рівнянь 

18 2 4   12 17 1 1   15 

Тема 3. 

Вектори і 

операції над 

ними 

18 2 4   12 17 1 1   15 

Тема 4. 

Площина та 

пряма у 

просторі 

18 2 4   12 17 1 1   15 

Тема 5. 

Лінії на 

площині 

18 2 4   12 22 0 1   21 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

90 10 20   60 90 4 5   81 

Змістовий модуль 2.  Основи математичного аналізу 

Тема 1. 

 Поняття 

функції 

18 2 4   12 17 1 1   15 

Тема 2. 

 Границя та 

неперервність 

функції 

18 2 4   12 21 0 1   20 

Тема 3. 

Похідна 

18 2 4   12 17 1 1   15 
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функції та її 

застосування 

Тема 4. 

Невизначений 

інтеграл та 

методи 

інтегрування 

18 2 4   12 17 1 1   15 

Тема 5. 

Визначений 

інтеграл і 

найпростіші 

диференціальні 

рівняння 

18 2 4   12 18 1 1   16 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

90 10 20   60 90 4 5   81 

ІНДЗ   - -  -       

Усього годин   180 20 40   120 180 8 10   162 

 

Теми практичних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Визначники та їх властивості. 2 

2 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 2 

3 
Методи розв’язування СЛАР: Матричний метод. Формули 

Крамера. 
2 

4 Метод Гауса. Однорідні системи. 2 

5 
Лінійні операції над векторами. Скалярний добуток 

векторів. 
2 

6 Векторний та змішаний добутки векторів. 2 

7 Площина. Види рівнянь. Взаємне розташування. 2 

8 Пряма у просторі. 2 

9 Пряма на площині. 2 

10 Криві другого порядку. 2 

11 Поняття функції та способи ії задання.  2 

12 Границя функції та методи обчислення границь. 2 

13 Неперервність функції в точці. Класифікація точок розриву. 2 

14 
Похідна, її геометричний і фізичний зміст. Основні правила 

диференціювання. 
2 

15 
Поняття диференціалу, його основні властивості  й 

застосування. 
2 

16 
Застосування похідної до дослідження функцій та їх 

графіків. Розв’язання економічних задач. 
2 

17 Невизначений інтеграл та методи інтегрування. 2 
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18 
Інтегрування частинами. Інтегрування раціональних 

функцій. 
2 

19 Визначений інтеграл і формула Ньютона-Лейбніца. 2 

20 
Застосування інтегралів до розв’язання економічних задач. 

Найпростіші диференціальні рівняння.  
2 

 Разом  40 

 
Самостійна робота 

 

Самостійна робота студентів полягає у виконанні індивідуальних домашніх 

завдань. У семестрі кожен студент виконує 5 індивідуальних домашніх завдань. 

Індивідуальні домашні завдання (ІДЗ) видаються на початку вивчення 

відповідних тем.  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Матриці та операції над ними. Визначники 12 

2 Системи лінійних алгебраїчних рівнянь 12 

3 Вектори і операції над ними. 12 

4 Площина та пряма у просторі. 12 

5 Лінії на площині. 12 

6 Поняття функції. 12 

7 Границя та неперервність функції. 12 

8 Похідна функції та її застосування. 12 

9 Невизначений інтеграл та методи інтегрування. 12 

10 
Визначений інтеграл і найпростіші диференціальні 

рівняння. 
12 

 Разом  120 
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Індивідуальні завдання 

 

1. Індивідуальне домашнє завдання передбачає виконання завдань по вказаним 

варіантам в методичних вказівках до виконання самостійної роботи. 

2. Необхідний матеріал та варіанти завдань знаходяться на сервері інституту. 

 

Методи навчання 

 

Основні види занять та особливості їх проведення при вивченні даного 

курсу 

Лекційні заняття 

Побудовані як типові лекційні заняття відповідно до вимог державних 

стандартів для підготовки фахівців природничих спеціальностей. При викладі 

теоретичного матеріалу, з урахуванням його великого обсягу, а також 

особливостей спеціальності, для якої призначена дана дисципліна, частина 

аналітичних викладок (доведення теорем, обгрунтувань збіжності методу і т.д.) 

може бути опущена або залишена для самостійного вивчення студентом.  

Практичні заняття 

Практики побудовані на виконанні самостійних робіт з використанням 

програмних пакетів на основі методичних вказівок відповідно до вимог 

державних стандартів.  

Взаємозв’язок аудиторної та самостійної роботи студентів при вивченні 

курсу 

У ході вивчення даного курсу студент слухає лекції з основних тем, 

відвідує практичні заняття, займається індивідуально. Навчальним планом 

передбачені консультації, які студент може відвідувати за бажанням. 

Методичні вказівки щодо самостійного виконання практичних завдань. 

При виконанні індивідуальних домашніх завдань (ІДЗ) необхідно 

використовувати теоретичний матеріал, робити посилання на відповідні 

літературні джерела, з яких беруться теореми, формули. ІДЗ має буди докладно 

викладеним і містить: титульний аркуш, завдання, докладні розрахунки, 

виконані за допомогою калькулятора або персонального комп’ютера, необхідні 

пояснювальні посилання, графіки, таблиці, висновки та список використаних 

джерел. 

 

Система контролю та оцінювання 

 

Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв'язування задач, 

письмові відповіді на окремі завдання, дані на практичному занятті. 

Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей і 

т. ін.  

Контрольне комп’ютерне тестування студентів з базових питань теорії і 

типових задач кожної теми. 
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Перевірка конспектів лекцій. Захист індивідуальних домашніх завдань, 

іспит. 

 

Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

 

Частина індивідуальних домашніх завдань допускає виконання їх з 

застосуванням комп’ютера. Складні обчислення в задачах теорії матриць і 

визначників студенти можуть виконувати за допомогою табличного процесора 

Excel або систем комп’ютерної математики. 

 

Політика дисципліни 

 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін. Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі вищої освіти мають право скласти екзамен автоматично, у 

випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали 90-100 балів. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право 

підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового 

оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для іспиту 

 

Поточне тестування та самостійна 

робота МК1+МК2 

 

іспит 
Сума 

 
Модуль 1 Модуль 2 

ЗМ1(ПК1) ЗМ2(ПК2) 20+20 40 100 

30 30 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

 

90 -100 
відмінно 

зараховано 

 

82-89 
добре 

 

74 -81 

 

64 - 73 
задовільно 

 

60 - 63 

 

35 - 59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Рекомендований перелік питань на екзамен 

 

1. Визначники та їх властивості. 

2. Системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 

3. Теорема Кронекера-Капеллі. 

4. Методи розв’язування СЛАР. Формули Крамера. 

5. Матричний метод розв’язання СЛАР. 

6. Метод Гауса. Однорідні системи. 

7. Лінійні операції над векторами.  

8. Скалярний добуток векторів та його властивості. 

9. Векторний та змішаний добутки векторів та їх застосування. 

10. Площина. Види рівнянь. Взаємне розташування двох площин. 

11. Пряма у просторі. 

12. Пряма на площині. 

13. Криві другого порядку. 

14. Поняття функції та способи її задання.  

15. Границя функції та методи обчислення границь. 

16. Істотні границі. 

17. Неперервність функції в точці. Класифікація точок розриву. 

18. Похідна, її геометричний і фізичний зміст.  

19. Основні правила диференціювання. 
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20. Похідні вищих порядків. 

21. Поняття диференціалу, його основні властивості  й застосування. 

22. Застосування похідної до дослідження функцій та їх графіків.  

23. Розв’язання економічних задач за допомогою похідної. 

24. Невизначений інтеграл та методи інтегрування. 

25. Інтегрування частинами. 

26. Інтегрування раціональних функцій. 

27. Визначений інтеграл і формула Ньютона-Лейбніца. 

28. Застосування інтегралів до розв’язання економічних задач.  

29. Найпростіші диференціальні рівняння. 

 

Рекомендована література 

 

Основна 

1. Стреляев Ю.М., Святовець І.Ф. Вища математика. Навчально-методичний 

посібник для студентів фінансово-економічних спеціальностей Запоріжжя, 

ЗІЕІТ, 2022. 110 с. 

2. Барковський В. В. Вища математика для економістів: навчальний посібник. 

Київ: Центр навч. літератури, 2019. 456 с.  

3. Васильченко І. П. Вища математика для економістів: основні розділи: 

підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ: Кондор, 2012. 608 с. 

4. Лавренчук В.П., Настасієв П.П., Мартинюк О.В. та ін. Вища математика. 

Загальний курс. Ч.1. Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. 319 с. 

5. Лавренчук В.П., Настасієв П.П., Мартинюк О.В. та ін. Вища математика. 

Загальний курс. Ч.2. Чернівці: Книги – ХХІ, 2010. 556 с. 

 

Додаткова  

6. Д’яченко Н.М., Стреляєв Ю.М. Математичний аналіз – І: Вступ до аналізу: 

навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра 

освітньо-професійних програм «Математика», «Середня освіта 

(Математика)». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 224 с 

7. Берегова Г. І. та ін. Математика для економістів: вища математика (перша 

частина): навч. посіб. Київ: УБС НБУ, 2014. 374 с.  

8. Берегова Г. І. та ін. Математика для економістів: вища математика (друга 

частина): навч. посіб. Київ: УБС НБУ, 2014. 279 с. 

9. Малярець Л. М., Афанасьєва Л. М., Ігначкова А. В. Математика для 

економістів. Частина 1. Вища математика для економістів: навчальний 

посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 392 с. 

10. Малярець Л. М., Афанасьєва Л. М., Ігначкова А. В. Математика для 

економістів. Частина 2. Вища математика для економістів: навчальний 

посібник. Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. 385 с. 


