
ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
 

Вступ 
 
У період переходу до ринкової економіки математичні методи широко 

застосовуються в різних галузях науки та практичної діяльності. 

Основою математичних знань, необхідних сучасному фахівцю з 

економіки та менеджменту, є загальний курс вищої математики. 

Метою викладання вищої математики для студентів економічних 

спеціальностей є засвоєння необхідного математичного апарату, який дасть 

змогу моделювати, аналізувати, прогнозувати та розв’язувати прикладні 

економічні та управлінські завдання з використанням сучасних ЕОМ; 

прищеплення вміння самостійно вивчати навчальну літературу з математики 

та застосовувати її; розвинення логічного мислення. 

У роботі економіста застосування математичних методів дає значний 

ефект: скорочення непродуктивних перевезень на транспорті, підвищення 

випуску продукції внаслідок правильного перерозподілу загрузки 

обладнання, підвищення ефективності управління тощо. 

Вищезгаданий курс включає такі розділи математики: 

1. Вступ до курсу. Вихідний контроль. 

2. Елементи лінійної алгебри. 

3. Елементи векторної алгебри та аналітичної геометрії. 

4. Вступ до математичного аналізу. 

5. Диференціальне числення функції однієї змінної. 

6. Функції багатьох змінних. 

7. Інтегральне числення функції однієї змінної. 

8. Диференціальні рівняння. 

9. Ряди. 

 
 

Основні знання: 



- поняття про визначники; 

- визначники другого і третього порядків та їх властивості; 

- розклад визначника за елементами рядка або стовпця; 

- визначники вищих порядків; 

- поняття про матриці; 

- дії над матрицями; 

- обернена матриця; 

- ранг матриці; 

- поняття про системи лінійних рівнянь; 

- розв’язування системи лінійних рівнянь методом Гаусса, Жордана 

Гаусса, за правилом Крамера; 

- поняття векторів і лінійні дії з ними; 

- проекція вектора на вісь; 

- вектори в системі координат; 

- поділ відрізка в даному відношенні; 

- скалярний добуток двох векторів та його властивості; 

- векторний добуток двох векторів і його властивості; 

- мішаний добуток двох векторів і його властивості; 

- пряма на площині і її рівняння; 

- кут між двома прямими, умови паралельності і перпендикулярності 

двох прямих; 

- поняття площини в просторі; 

- кут між двома площинами, умови паралельності і 

перпендикулярності двох площин; 

- поняття прямої лінії в просторі; 

- кут між прямою і площиною; 

- умови паралельності і перпендикулярності прямої і площини; 

- криві другого порядку; 

- поняття функції; 

- способи заданих функцій; 



- неявно задані функції, обернені функції; 

- поняття числової послідовності; 

- границя числової послідовності; 

- границя функції; 

- перша та друга важливі границі; 

- неперервність функції в точці, точки розриву; 

- поняття похідної; 

- геометричний, механічний та економічний зміст похідної; 

- таблиця похідних; 

- правила обчислення похідних; 

- теореми Ферма, Ролля, Лагранжа та Коши; 

- розкладання електричних функцій за формулою Тейлора; 

- правило Лопиталя; 

- теорема про рівність змішаних похідних; 

- поняття первісної функції та невизначеного інтеграла; 

- таблиця основних інтегралів; 

- основні методи інтегрування; 

- означення та умови існування визначеного інтеграла; 

- формула Ньютона-Лейбница; 

- методи обчислення визначених інтегралів; 

- наближене обчислення визначених інтегралів; 

- невласні інтеграли; 

- поняття про диференціальне рівняння і його розв’язки; 

- диференціальні рівняння першого порядку та їх розв’язки; 

- задача Коші; 

- диференціальні рівняння другого порядку та їх розв’язки; 

- основні поняття числових рядів; 

- необхідна умова збіжності; 

- достатні ознаки збіжності рядів з додатними членами; 

- знакопереміжні ряди, теорема Лейбніца; 



- знакозмінні ряди, абсолютна і умовна збіжності; 

- поняття степеневих рядів; 

- ряди Тейлора і Маклорена. 
 

Основні вміння: 

- додавати і множити матриці; 

- знаходити обернену матрицю; 

- розв’язувати систему лінійних рівнянь методом Гаусса, Жордана 

Гаусса, Крамера за допомогою оберненої матриці; 

- додавати і віднімати вектори; 

- знаходити скалярний, векторний та мішаний добутки; 

- знаходити: рівняння прямої, що проходить через дві задані точки, 

кут між прямими, відстань від точки до прямої; 

- знаходити: рівняння площини, що проходить через три задані 

точки, кут між двома площинами, відстань від точки до площини, 

кут між прямою і площиною; 

- обчислювати першу та другу важливі границі; 

- обчислювати похідні суми, добутку, частки, складних функцій; 

- обчислювати похідні великих порядків; 

- досліджувати функцію за допомогою похідної та будувати графік; 

- знаходити частинні похідні; 

- знаходити похідні і диференціали вищих порядків; 

- інтегрувати заміною змінної, частинами, раціональні вирази, за 

допомогою тригонометричних підстановок; 

- знаходити визначені інтеграли; 

- знаходити невласні інтеграли; 

- розв’язувати різні види диференціальних рівнянь першого порядку; 

- розв’язувати однорідні і неоднорідні рівняння другого порядку з 

сталими коефіцієнтами; 

- знаходити суму числового ряду; 

- досліджувати на збіжність знакододатні і знакозмінні ряди; 



- досліджувати на збіжність степеневі ряди; 

- знаходити радіус і інтервал збіжності степеневих рядів; 

- розкласти функцію у ряди Тейлора і Маклорена. 

 
Розділ 1. ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ 

 
1.1. Характерні риси вищої математики, 

                      її роль у виборі економічної політики 
 
Розділи навчальної програми семестру. Перевірка ступеню підготовки 

студентів до вивчення курсу з “Вищої математики”. 

 
Розділ  2.    ЕЛЕМЕНТИ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ 

 
2.1. Системи лінійних рівнянь 
 
Розв'язок системи лінійних рівнянь. Сумісні і  несумісні системи 

рівнянь. Визначені і невизначені системи лінійних рівнянь. Розв'язування 

систем лінійних рівнянь методом послідовного виключення невідомих 

(метод Гаусса). 

 
2.2. Визначники, їх властивості 
 
Визначники другого і третього порядків. Визначники п-го порядку. 

Властивості визначників. Мінори і алгебраїчні доповнення. Розкладання 

визначника за елементами рядка або стовпця. Практичні способи обчислення 

визначників. Правило Крамера для розв'язування систем лінійних рівнянь з п 

невідомими. 

 
2.З. Матриці, дії над матрицями 
 
Види матриць. Елементарні перетворення матриць. Ранг матриці. 

Теорема Кронекера-Капеллі про сумісність системи лінійних рівнянь. 

Системи однорідних рівнянь. Добуток матриць. Обернена матриця. Добуток 

прямокутних матриць. Додавання матриць і множення матриць на число. 



Розв'язування систем лінійних рівнянь за допомогою оберненої матриці. 

Матричні рівняння. 

 
2.4. Застосування лінійної алгебри до економічних задач 
 
Жорданові виключення (звичайні та модифіковані). Розв'язування 

системи лінійних рівнянь за допомогою жорданових виключень. 

3астосування жорданових виключень до аналізу міжгалузевого балансу 

(статична модель Леонтьєва). 

 
Розділ 3.   ЕЛЕМЕНТИ ВЕКТОРНОЇ АЛГЕБРИ 
                    ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ 
 
3.1. Вектори, лінійні операції з векторами 
 
Скалярні і векторні величини. Вектори. Колінеарні та компланарні 

вектори. Рівність двох векторів. Лінійні операції з векторами (додавання, 

віднімання векторів, множення вектора на число). Визначення положення 

точки радіусом-вектором. Поділ відрізка у даному відношенні. Лінійна 

залежність векторів. Умова колінеарності двох векторів. Розкладання вектора 

за двома векторами. Умова компланарності трьох векторів. Розкладання 

вектора за трьома векторами. 

 
3.2. Декартові координати вектора і точки 
 
Координати на прямій. Координати на площині. Координати у 

просторі. Лінійні операції з векторами в координатах. Координати точки 

поділу. Координати вектора, що заданий двома точками. Ознака 

колінеарності двох векторів. 0знака компланарності трьох векторів. 

 
3.3. Скалярний, векторний і мішаний добутки 
 
Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Вираз скалярного 

добутку через координати. Векторний добуток двох векторів, його 

властивості. Вираз векторного добутку через координати. Мішаний добуток 



трьох векторів, його властивості. Вираз мішаного добутку через координати 

векторів множників. 

 
3.4. Пряма на площині 
 
Пряма як лінія першого порядку. 3агальне рівняння прямої. 

Дослідження неповного рівняння прямої. Рівняння прямої у відрізках на 

осях. Параметричні і канонічні рівняння прямої. Рівняння прямої, що 

проходить через дві задані точки. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом. 

Кут між двома прямими. Умови перпендикулярності і паралельності двох 

прямих. Нормальне рівняння прямої. Відстань від точки до прямої. 

 
3.5. Площина у просторі 
 
Площина як поверхня першого порядку. 3агальне рівняння площини. 

Дослідження неповного рівняння площини. Рівняння площини у відрізках на 

осях. Рівняння площини, що проходить через три задані точки. Перетин 

трьох площин у просторі. Кут між двома площинами. Умови 

перпендикулярності і паралельності двох площин. Нормальне рівняння 

площин. Відстань від точки до площини. 

 
3.6. Пряма у просторі 
 
Параметричні і канонічні рівняння прямої у просторі. Рівняння 

прямої, що проходить через дві точки. Кут між двома прямими. Умови 

перпендикулярності і паралельності двох прямих. Кут між прямою і 

площиною. Умови паралельності і перпендикулярності прямої і площини. 

 
3.7. Криві другого порядку 

 
 Рівняння кола. Еліпс. Дослідження форми еліпса. Гіпербола. 

Дослідження форми гіперболи. Асимптоти гіперболи. Парабола. 

Дослідження форми параболи. Ексцентриситет ліній другого порядку. 

Директриси ліній другого порядку. 



 
Розділ 4.  ВСТУП ДО МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
 
4.1. Функція однієї змінної  
 
Поняття про функцію. Способи завдання функції. 0бласть визначення 

та область значень функції. Властивості функції: о6меженістъ і 

необмеженість, зростання і спадання функції, парність і непарність, 

періодичність. Геометричне зображення функції. Класифікація функцій. 

Елементарні функції і їх графіки. Поняття про обернену функцію. 0бернені 

тригонометричні функції. Суперпозиція функцій. 

 
4.2. Теорія границь 
 
Числова послідовність. Означення границі послідовності. Нескінченно 

малі величини. Нескінченно великі величини. 3в'язок між нескінченно 

малими і нескінченно великими величинами. 0значення границі функції. 

0дносторонні границі. Властивості функції, що мають скінченні границі. 

Граничні переходи у рівностях і нерівностях. Леми про нескінченно малі 

величини. Арифметичні операції над функціями, що мають скінченні 

границі. Границі функції 
x
Sinx  для х  0. Невизначені вирази. Границя 

монотонної функції. Число е. Натуральні логарифми. 

 
4.3. Неперервність функції 
 
0значення неперервності функції в точці. Неперервність функції на 

відрізку. Арифметичні операції над неперервними функціями. Класифікація 

розривів. Властивості неперервних функцій. Неперервність елементарних 

функцій. 

 
 
Розділ  5.   ДИФЕРЕНЦІАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ  
                    ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ 
 
5.1. Похідна функції однієї змінної 



 
 3адачі, що приводять до поняття похідної. 0значення похідної. 

Геометричний, механічний та економічний зміст похідної. Похідні 

елементарних функцій. Похідна оберненої функції. Таблиця похідних. 

Правила обчислення похідних. Похідна складної функції. Односторонні 

похідні. Похідні вищих порядків. 

 
5.2. Диференціал функції однієї змінної 
 
Визначення диференціалу. Геометричний зміст диференціалу. 

Диференціал суми, добутку і частки. Інваріантність форми першого 

диференціалу. Диференціали вищих порядків. Застосування диференціалу до 

наближених обчислень. 

 
5.3. 0сновні теореми диференціального числення 
 
Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа, Коші. Формула Тейлора. 

Розкладання елементарних функцій за формулою Тейлора. Правило 

Лопиталя. 

 
5.4. Дослідження функцій за допомогою похідних 
 
Умова постійності функції. Умови зростання та спадання функції на 

проміжку. Максимум та мінімум функції. Необхідні та достатні умови 

екстремуму функції. Опуклість і вгнутість графіка функції, точки перегину. 

Асимптоти графіка функції. 3агальна схема побудови графіка функції. 

 
Розділ  6.   ФУНКЦІЇ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ 
 
6.1. Основні поняття 
 
Похідні і диференціали функції декількох змінних. Функціональна 

залежність між змінними. Функції двох змінних, область їх визначення. 

Графічне зображення функції двох змінних. Границя функції двох змінних. 

Неперервність і розриви функції двох змінних. 



 
6.2. Похідні і диференціали функції декількох змінних 
 
Частинний і повний приріст функції двох змінних. Частинні похідні. 

Повний диференціал. Похідні вищих порядків. Теорема про рівність мішаних 

похідних. Диференціали вищих порядків. 

 
6.3. Екстремум функції декількох змінних 
 
Необхідні умови екстремуму функції декількох змінних. Достатні 

умови екстремуму функції декількох змінних. Умови відсутності 

екстремуму. Поняття про умовний екстремум. Метод множників Лагранжа. 

Метод найменших квадратів. 

 
Розділ  7.   ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ 
                      ОДНІЄЇ ЗМІННОЇ 
 
7.1. Невизначений інтеграл 
 
Поняття первісної функції і невизначеного інтегралу. Геометричний і 

механічний зміст інтегралу. Таблиця основних інтегралів. Найпростіші 

правила інтегрування. 3аміна змінної у невизначеному інтегралі. 

Інтегрування частинами. Інтегрування правильних дробів. Інтегрування 

раціональних дробів. Інтегрування ірраціональних виразів. Інтегрування 

виразів, що містять тригонометричні функції. Тригонометричні підстановки. 

 
7.2. Визначений інтеграл 
 
3адачі, що приводять до поняття про визначений інтеграл. Інтегральні 

суми. Умови існування визначеного інтегралу. Властивості визначеного 

інтегралу. 0бчислення визначеного інтегралу. Формула Ньютона-Лейбніца. 

3аміна змінної у визначеному інтегралі. Інтегрування частинами. Наближене 

обчислення визначеного інтегралу: формули прямокутників, трапецій, 

Сімпсона. Геометричні застосування визначеного інтегралу: обчислення 



площ, об'ємів тіл обертання, довжин дуг кривих. Поняття про невласні 

інтеграли. 

 
Розділ  8. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ 
 
8.1. Диференціальні рівняння першого порядку 
 
Поняття про диференціальне рівняння і його розв’язки. Порядок 

диференціального рівняння. Диференціальні рівняння першого порядку. 

3агальний розв'язок і загальний інтеграл диференціального рівняння першого 

порядку. Початкові умови. Частинний розв’язок і частинний інтеграл 

диференціального рівняння. Рівняння першого порядку з відокремлюваними 

змінними. Однорідні диференціальні рівняння першого порядку. Лінійні 

диференціальні рівняння першого порядку. Диференціальні рівняння 

Бернуллі. 

 
 
8.2. Диференціальні рівняння другого порядку  
       із сталими коефіцієнтами 
 
Лінійні диференціальні рівняння другого порядку з сталими 

коефіцієнтами. Однорідні і неоднорідні диференціальні рівняння. Поняття 

про лінійно незалежні розв’язки однорідного диференціального рівняння 

другого порядку. Загальний розв’язок лінійного однорідного 

диференціального рівняння другого порядку. Початкові умови. Структура 

загального розв’язку лінійного неоднорідного диференціального рівняння 

другого порядку. Лінійні неоднорідні диференціальні рівняння другого 

порядку з правими частинами спеціального типу. 

 
Розділ  9. РЯДИ 
 
9.1. Числові ряди 
 
Частинні суми ряду. Необхідна умова, збіжності ряду. Ряди з 

додатними членами. Теорема порівняння рядів. Достатні ознаки збіжності 



рядів з додатними членами: Даламбера, Коші, інтегральна ознака Маклорена-

Коші. Знакозмінні ряди. Абсолютна і умовна збіжність знакозмінних рядів. 

Знакопереміжні ряди. Теорема Лейбніца. Оцінка залишку знакопереміжного 

ряду. 

 
 
 
9.2. Степеневі ряди 
 
Теорема Абеля. Радіус і інтервал збіжності степеневого ряду. 

Диференціювання і інтегрування степеневих рядів. Ряди Тейлора і 

Маклорена. Розкладання елементарних функцій у ряди Тейлора-Маклорена. 

3астосування степеневих рядів до наближених обчислень. 

 


