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Посібник відповідає програмі дисципліни «Вища та прикладна 

математика» для студентів економічних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. У першій частині розглянуто елементи лінійної 
алгебри, диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної, 
елементи фінансової математики, функції декількох змінних, диферен-
ціальні рівняння. Кожний розділ супроводжується прикладами 

застосування розглянутих питань до задач мікро- та макроекономіки, фінансів, управління, 
побудовою найпростіших економіко-математичних моделей. Велика увага приділена 
завданням для самостійної роботи з економічним змістом та використанню сучасних 
програмних засобів для їх розв’язування. 

Призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 
викладачів, економістів-практиків, а також для тих, хто хоче самостійно поглибити свої знання. 
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