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Передмова 
 
 

Рівень кваліфікації сучасного економіста значною мірою залежить від рівня його 
математичної підготовки. Оволодіти знаннями багатогалузевої математичної науки – нелегка 
справа. Тим більше, коли на вивчення курсу математики у вищому навчальному закладі 
відводиться порівняно невеликий обсяг годин. Пропонована книга має на меті допомогти 
студентам з найменшими затратами часу оволодіти знанням найважливіших 
теоретичних положень з курсу вищої математики та відповідними практичними 
уміннями, необхідними майбутньому спеціалісту. 

Підручник написаний відповідно до спеціально розробленої програми на основі лекцій, 
які протягом багатьох років читалися мною в університеті. Виклад матеріалу кожної 
теми здійснено з дотриманням плану і дидактичних принципів послідовності, системності, 
наочності і доступності, так щоб кожний студент, який усвідомлює необхідність математичних 
знань для майбутньої професійної діяльності і бажає серйозно вивчати і міцно засвоїти 
передбачений програмою мінімум питань курсу математики, зміг без особливих труднощів і з 
задоволенням опанувати його. 

Підручник складається з трьох частин, які охоплюють основні розділи математики, 
знання яких на сучасному етапі широко використовуються у науковій та виробничій 
діяльності людини, зокрема в економічній теорії та практиці при аналізі економічних систем, 
економічному плануванні тощо. У зв’язку з цим, де це можливо, розкривається економічний 
зміст математичних понять. 

Перша частина містить 16 тем лекцій, в яких обгрунтовано значення математики для 
розвитку інших наук, її місце в діяльності людини, описаний різноманітний математичний 
інструментарій економіста. Але найбільше місця в цій частині займають питання лінійної 
алгебри – системи лінійних рівнянь та нерівностей, алгебраїчні та геометричний способи їх 
розв’язування, матрична алгебра й теорія визначників, основна задача лінійного програмування, 
арифметичний n-мірний векторний простір та квадратичні форми. Крім цього, значну увагу 
приділено питанням аналітичної геометрії – різним рівнянням прямої і площини, їх 
дослідженню, кривим другого порядку та ін. 

Друга частина складається з 10 тем лекцій, які розкривають основи теорії множин і 
математичної логіки, дійсних чисел. Значну увагу приділено функціям, їх властивостям та 
графікам. Але найважливіше місце в цій частині займають окремі розділи математичного  
аналізу – теорія послідовностей і границь, основи диференціального числення функції однієї 
змінної, його застосування. 

Третя частина, яка є продовженням теорії математичного аналізу і складається з 9 тем 
лекцій, вичерпує основи диференціального числення функцій кількох змінних, основи 
інтегрального числення – невизначений та визначений інтеграли, методи інтегрування , 
основи теорії диференціальних рівнянь і їх систем та теорію числових і степеневих рядів. 

Всі положення кожного питання лекції розкриваються з необхідним обгрунтуванням і 
ілюструються розв’язанням вправ, які вимагають відповідних відомостей теорії і можуть 
служити студентам як зразки для самостійного розв’язування ними вправ. У підручнику 
вміщено до кожної теми завдання для самостійної роботи та відповіді до них. 

Сподіваюсь, що пропонований нами підручник полегшить студентам процес 
оволодіння основами знань вищої математики. 

Висловлюю глибоку вдячність всім, хто сприяв і допомагав у випуску цього підручника. 
 

Автор 
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Тема 1. Місце математики в діяльності людини 
 
 
1. Значення математики для розвитку інших наук 
2. Математичний інструментарій економіста: масштаб, стовпцеві і секторні діаграми, 

проценти, рівняння, функції і ін. 
 
 
1. Значення математики для розвитку інших наук 

 
Математика, яка є найдавнішою з усіх наук, разом з тим лишається завжди молодою, 

бурхливо розвивається, весь час розширює галузі свого пізнання, все ширше розвиває свої 
зв’язки не тільки з природничими науками, а й з найрізноманітнішими галузями людської 
діяльності. 

Визначні досягнення в усіх сферах економічного і суспільного розвитку невіддільні від 
науково-технічного прогресу, що грунтується на всебічному застосуванні математики. Вона 
допомагає сьогодні розв’язувати такі кардинальні, народногосподарські проблеми, як  
інтенсифікація виробництва, підвищення продуктивності праці, виконання енергетичної 
програми, зміцнення економічної та оборонної могутності держави і ін. 

Проникнення математичних методів у будь-яку галузь науки та практичної людської 
діяльності пояснюється, насамперед, зв’язком математики з об’єктивною реальністю, 
завдяки якому числа, геометричні фігури та інші математичні поняття можуть відображати і 
описувати найрізноманітніші явища навколишньої дійсності, передбачати закономірності 
їх перебігу. 

Недаремно К. Гаусс назвав математику “царицею наук”. Чому цариця?. Тому що її 
висновки обов’язкові для представників будь-якої науки. Інші видатні люди минулого також 
підкреслювали могутність математичної науки. 

Сократ: “Той, хто народився математиком, маючи комбінаторний розум, має добрі здібності 
до всіх інших знань”. 

Кант: “... в кожній окремій природничій науці можна знайти власне науку остільки, 
оскільки в ній можна знайти математику”. 

Леонардо да Вінчі: “Ніякої достовірності немає в науках там, де не можна застосувати 
жодної з математичних наук, і в тому, що не має зв’язку з математикою”. 

Справді, кожна наука тільки тоді досягає досконалості, коли їй вдається користуватися 
математикою. 

Тепер є очевидним той факт, що математика надійно і ефективно використовується і в 
таких галузях наук, які досить “віддалені від неї” — в медицині, лінгвістиці, біології , 
економіці, в суспільних науках — політології, історії, соціології, а також в галузях діяльності, 
які описуються цими науками: лабораторні медичні аналізи складу крові, фізіологічні  
процеси людського організму, функціонування нейронових сіток людського мозку , 
закономірності розвитку рослин, управління виробничими процесами; в суспільних науках - 
кількісний та якісний склад політичних партій держави, співвідношення між ними, підсумки 
виборчих кампаній, характеристика кількісного складу урядів, політичних орієнтацій, 
вагомість та важливість історичних подій, їх масштабність за кількістю їх учасників , 
розмірами територій, соціальний склад населення держави, міста, регіону, установи, закладу; 
територіальні співвідношення між державами, регіонами; співвідношення між економічними 
зонами, зайнятими певними корисними копалинами, лісовими багатствами, посівними 
культурами, характеристики напрямів розвитку народного господарства регіону , 
сільськогосподарських галузей і т.п. 
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5

Тема 1. Місце математики в діяльності людини 
 
 
1. Значення математики для розвитку інших наук 
2. Математичний інструментарій економіста: масштаб, стовпцеві і секторні діаграми, 

проценти, рівняння, функції і ін. 
 
 
1. Значення математики для розвитку інших наук 

 
Математика, яка є найдавнішою з усіх наук, разом з тим лишається завжди молодою, 

бурхливо розвивається, весь час розширює галузі свого пізнання, все ширше розвиває свої 
зв’язки не тільки з природничими науками, а й з найрізноманітнішими галузями людської 
діяльності. 

Визначні досягнення в усіх сферах економічного і суспільного розвитку невіддільні від 
науково-технічного прогресу, що грунтується на всебічному застосуванні математики. Вона 
допомагає сьогодні розв’язувати такі кардинальні, народногосподарські проблеми, як  
інтенсифікація виробництва, підвищення продуктивності праці, виконання енергетичної 
програми, зміцнення економічної та оборонної могутності держави і ін. 

Проникнення математичних методів у будь-яку галузь науки та практичної людської 
діяльності пояснюється, насамперед, зв’язком математики з об’єктивною реальністю, 
завдяки якому числа, геометричні фігури та інші математичні поняття можуть відображати і 
описувати найрізноманітніші явища навколишньої дійсності, передбачати закономірності 
їх перебігу. 

Недаремно К. Гаусс назвав математику “царицею наук”. Чому цариця?. Тому що її 
висновки обов’язкові для представників будь-якої науки. Інші видатні люди минулого також 
підкреслювали могутність математичної науки. 

Сократ: “Той, хто народився математиком, маючи комбінаторний розум, має добрі здібності 
до всіх інших знань”. 

Кант: “... в кожній окремій природничій науці можна знайти власне науку остільки, 
оскільки в ній можна знайти математику”. 

Леонардо да Вінчі: “Ніякої достовірності немає в науках там, де не можна застосувати 
жодної з математичних наук, і в тому, що не має зв’язку з математикою”. 

Справді, кожна наука тільки тоді досягає досконалості, коли їй вдається користуватися 
математикою. 

Тепер є очевидним той факт, що математика надійно і ефективно використовується і в 
таких галузях наук, які досить “віддалені від неї” — в медицині, лінгвістиці, біології , 
економіці, в суспільних науках — політології, історії, соціології, а також в галузях діяльності, 
які описуються цими науками: лабораторні медичні аналізи складу крові, фізіологічні  
процеси людського організму, функціонування нейронових сіток людського мозку , 
закономірності розвитку рослин, управління виробничими процесами; в суспільних науках - 
кількісний та якісний склад політичних партій держави, співвідношення між ними, підсумки 
виборчих кампаній, характеристика кількісного складу урядів, політичних орієнтацій, 
вагомість та важливість історичних подій, їх масштабність за кількістю їх учасників , 
розмірами територій, соціальний склад населення держави, міста, регіону, установи, закладу; 
територіальні співвідношення між державами, регіонами; співвідношення між економічними 
зонами, зайнятими певними корисними копалинами, лісовими багатствами, посівними 
культурами, характеристики напрямів розвитку народного господарства регіону , 
сільськогосподарських галузей і т.п. 
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