
1. Назва модуля: Математика для економістів 
2. Код модуля: ВМ_6_ФП.05_1 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години - 60 (лекції – 30 год., практичні – 30 год.). 
6. Лектор: Медвєдєва Марія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 

доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: основні поняття, теореми та задачі, необхідні при застосуванні 

математичних методів на практиці, зокрема в економіці; методологію та 
інструментарій побудови і розв'язування математичних задач;  

уміти: формулювати основні поняття, теореми та задачі; застосовувати 
математичні знання у процесі розв’язання економічних задач, під час побудови 
економіко-математичних моделей; аналізувати математичні розв’язки задач для 
прийняття оптимальних рішень.  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі:  
- кореквізити: теорія ймовірності і математична статистика. 
10. Зміст модуля:  
Визначники та їх властивості. Матриці та дії над ними. Система m лінійних 

рівнянь з п невідомими. Розв’язання довільної системи лінійних рівнянь. Система 
векторів та п- вимірний арифметичний простір. Вектори та дії з ними. Пряма у 
просторі R2. Поняття про лінії 2-го порядку. Геометрія простору R3. Числові 
послідовності. Нескінченно малі та нескінченно великі величини. Границя функції. 
Неперервність функції. Похідна функції однієї незалежної змінної. Диференціал. 
Основні теореми диференціального числення. Функція багатьох незалежних 
змінних. Частинні похідні та повний диференціал. Екстремум функції кількох 
незалежних змінних. Емпіричні формули. Первісна функції та невизначений 
інтеграл. Методи інтегрування. Інтегрування раціональних функцій. Інтегрування 
тригонометричних функцій. Визначений інтеграл та його зв’язок з невизначеним. 
Методи обчислення визначеного інтеграла. Кратні інтеграли. Диференціальні 
рівняння. Лінійні диференціальні рівняння. Числовий ряд та його збіжність. 
Достатні ознаки збіжності числових рядів. Степеневий ряд та розвинення функцій 
у степеневий ряд. Елементи фінансової математики та математичної економіки. 

11. Рекомендована література: 
1. Барковський В.В., Барковська Н.В. Вища математика для економістів: 

Навчальний посібник: Вид. 4 - те, перероб. та доп. - Київ: Центр навчальної 
літератури, 2005. - 448 с. 

2. Бугір М.К. Математика для економістів: Посібник. – К.: Видавничий центр 
«Академія», 2003. – 520 с. 

3. Грисенко М.В. Математика для економістів: методи й моделі, приклади й 
задачі: Навч. посібник. – К.: Либідь. 2007. – 720 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 
робота. 

13. Методи і критерії оцінювання: 
- Поточний контроль (85%) – усне опитування, тестування, задачі, 

індивідуальне навчально-дослідне завдання. 
- Підсумковий контроль (15%) – екзамен (теоретичні питання, задачі). 
14. Мова навчання: українська. 
 



 


