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Івано-Франківськ- 2021 
1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Математика для економістів 
Викладач (-і)  
Контактний телефон викладача  
E-mail викладача  
Формат дисципліни Очна, заочна 
Обсяг дисципліни 90 годин, 3 кредити ЄКТС 
Посилання на сайт дистанційного 
навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Згідно розкладу 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Вивчення курсу  вищої  математики забезпечу є розвиток  математичного  та  логічного 
мислення студентів, їх підготовку до вивчення спеціальних дисциплін і самостійної роботи 
над науковою та науково-технічною літературою, передбачає ознайомлення з основними 
поняттями, ідеями та  методами сучасної  математики, можливостями їх  використання при  
розв’язуванні конкретних задач. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів базових математичних знань 

для вирішення  завдань  у  професійній  діяльності,  вмінь  аналітичного  мислення  та  
математичного формулювання економічних задач, що виникають на практиці. У процесі 
вивчення дисципліни студенти набувають знань  з таких основних  розділів  вищої  
математики як  лінійна  алгебра, векторна алгебра,  матричний  аналіз, аналітична геометрія,  
диференціальне  та  інтегральне числення функції однієї змінної. 

4. Загальні і фахові компетентності 
Загальні компетентності 
ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
Спеціальні компетентності 
СК 3. Здатність виявляти особливості функціонування середовища міжнародних економічних відносин 
та моделей економічного розвитку. 

5. Програмні результати навчання 
РН 4. Систематизовувати й упорядковувати отриману інформацію щодо процесів і явищ у 
світовому господарстві; оцінювати та пояснювати вплив ендогенних і екзогенних факторів на 
них; формулювати висновки і розробляти рекомендації з урахуванням особливостей 
національного і міжнародного середовища. 
РН 7. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 
РН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 
механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / 
дезінтеграційних процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції 
РН 12. Здійснювати комплексний аналіз складних економічних систем, зіставляти та 
порівнювати їх складові, оцінювати й аргументувати оцінки результативності їх 
функціонування. 
РН 13. Підбирати і вміло застосовувати аналітичний інструментарій дослідження стану та 
перспектив розвитку окремих сегментів міжнародних ринків товарів і послуг з використанням 
сучасних знань про методи, форми й інструменти регулювання міжнародної торгівлі.РН 14. 
Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних 
валютно-фінансових та кредитних відносин. 
РН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і 
угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних 
економічних відносин. 
РН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 
економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. 



РН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 
економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу 
кон’юнктури світових ринків. 
РН 25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та 
заходи з адаптації до змін міжнародного середовища. 

6. Організація навчання 
Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття  Загальна кількість годин  
Лекції 12 
семінарські заняття/практичні/лабораторні 18 
самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 
Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 
Нормативний/ 
вибірковий 

3 
 

292 
Міжнародні 
економічні 
відносини 

 

Другий Вибірковий 

Тематика навчальної дисципліни 
Тема Кількість годин 

Лекція Заняття самостійна 
робота 

Тема 1. Предмет та задачі дисципліни 2 2 10 
Тема 2. Визначники 2 2 10 
Тема 3. Матриці 2 4 10 
Тема 4. Системи лінійних рівнянь 2 4 10 
Тема 5. Вектори 2 2 10 
Тема 6. Функції та границі функцій 2 4 10 

7. Система оцінювання курсу 
Загальна система оцінювання курсу Участь в роботі впродовж семестру/залікова 

робота 50 балів /50 балів. 
 

Вимоги до письмової роботи На кожне практичне заняття ви повинні 
виконати зазначене завдання (див. 
календарний план). Завдання має бути 
виконано самостійно, плагіат заборонений. 
Оцінюється якість та оригінальність 
запропонованого вами підходу. Завдання 
повинно бути присутнє на семінарі із 
відповідної теми. Воно може бути оцінено 
максимум у 5 балів.  
Термін виконання завдання обмежується 
терміном розгляду теми на практичному 
занятті. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 50 балів   
Умови допуску до підсумкового 

контролю 
Виконання 50 % завдань 

Підсумковий контроль Залікова робота 
8. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 



Пропуски практичних занять відпрацьовуються наступним чином: опрацювання теми, а 
також виконання завдання із теми. 
Студент індивідуальної форми навчання повинен скласти тести і тільки тоді буде допущений 
до написання залікової роботи.  
Обов’язковим є для отримання позитивної оцінки відвідування більш 50% занять та 
виконання самостійної роботи.  

9.Рекомендована література 
1. Берман Г.Н. Сборник задач по курсу математического анализа: Учебн. 
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вузов. --М.: Юнити, 2001. –471 с. 
8. Тевяшев А.Д., Литвин О.Г. Вища математика. Загальний курс. Збірник задач 

та вправ. --Х.: Рубікон, 1999. –320 с. 
9. Дмитришин М.І., Дмитришин Р.І. Практикум з вищої математики. Частина 1/2. 

Тернопіль: СМП “Тайп”, 2011. –60с. 
10.  Дмитришин  М.І.,  Дмитришин  Р.І.  Практикум  з  вищої  математики.  Частина  

2/2. Тернопіль: СМП “Тайп”, 2012. –80с. 
11. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. 

Частина 1. Чернівці: Рута. –2000. –190с. 
12. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. 

Частина 2. Чернівці: Рута. –2003. –248с. 
13. Лавренчук В.П., Готинчан Т.І., Дронь В.С., Кондур О.С. Вища математика. 

Частина 3. Чернівці: Рута. –2001. –168с. 
 
 

Викладач _________________________ 


