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ПРЕДГОВОР  
 
 
 
Учебникот „Математика“  е напишан според наставната програма по предметот Математика 1 

кој се изучува во прва година, прв семестар, на сите студиски програми на Економскиот 

факултет  при Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип.  

 Во учебникот се обработени основните теории и концепти на современата математичка 

наука кои се неопходни во оформувањето на профилот дипломиран економист. Од теориски и 

практичен аспект, обработени се елементи од теоријата на множества, реалните броеви, 

низите  и бројните редови – со посебен осврт на аритметичката и геометриската прогресија 

како најупотребувани низи во економската теорија и практика, реалните функции со една 

реална променлива. Понатаму, дадени се основите на диференцијалното и интегралното 

сметање, дефинирани се функциите со повеќе променливи, но и посебно обликуван наставен 

материјал од економската анализа каде што се обработени основните економски поими и 

функции со помош на математичките методи на диференцијалното и интегралното сметање и 

својствата на реалните функции со една или повеќе променливи. Овој дел од учебникот е 

многу специфичен и многу малку е обработен во учебниците по математика, што на овој 

учебник му дава посебна одлика. На крајот од учебникот е даден додаток во кој дополнително 

се обработени основите на матричното сметање и примена. 

 Посебно внимание е обратено на обработката на реалните функции  каде секој 

математички поим е поврзан со соодветен поим во економската теорија и практика, што на 

студентите ќе им ја приближи примената на математичките методи и инструменти во 

толкувањето на резултатите добиени од економските анализи и истражувања. 

 Учебникот содржи доволен број на решени примери кои на студентите ќе им помогнат 

во совладувањето на методите и техниките за решавање на математички проблеми во 

економски контекст. Примерите се поткрепени со графички прикази, најчесто нацртани во 

програмот MATHEMATICA 7  или COREL DRAW X4 . Учебникот содржи и задачи кои се 

делумно или целосно нерешени и тие се наменети за самостојна работа на студентите со цел 

постигнување на поголема ефикасност и ефективност во совладувањето на наставниот 

материјал. 

 За оформувањето на овој учебник посебна заслуга имаат и рецензентите проф. д-р 

Никита Шекутковски, редовен професор на Природно-математичкиот факултет при 

Универзитетот„Св. Кирил и Методиј“ – Скопје и проф. д-р. Трајче Мицески, редовен професор 

на Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, кои со своите сугестии и 

забелешки придонесоа во подобрувањето на квалитетот на ракописот,  за што им искажуваме 

посебна благодарност.   

 Се надеваме дека учебникот ќе го користат студентите од Економскиот факултет, но и 

останатите студенти кои го изучуваат предметот математика во други студиски програми 

особено од техничките факултети. 
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