
Питання до підсумкового контролю з дисципліни  

«Вища та прикладна математика» 

 

І семестр 

1. Поняття матриці. Види матриць.  

2. Операції  над матрицями (додавання матриць, множення матриці на  число, 

множення матриць).  

3. Транспонування матриць. Елементарні перетворення матриць.  

4. Ранг матриці. 

5. Визначники  другого  та  третього  порядків.   

6. Визначники  n-го  порядку. Властивості  визначників.   

7. Мінори  й  алгебраїчні  доповнення.   

8. Розкладання визначника за елементами рядка або стовпця.  

9. Обернена матриця. 

10. Загальний вигляд і властивості системи лінійних алгебраїчних рівнянь 

(СЛАР).  Матрична  форма  СЛАР.   

11. Теорема  Кронекера-Капеллі.   

12. Метод Крамера  розв’язування  СЛАР.   

13. Метод  Гауса  розв’язування  СЛАР.  

14. Розв’язування СЛАР матричним методом. 

15. Використання  теорії  матриць  під  час  дослідження  економічних процесів  

і  явищ.   

16. Модель  міжгалузевого  балансу (Леонтьєва).  

17. Лінійна модель торгівлі. 

18. Скалярні та векторні величини.  

19. Лінійні операції над векторами. Лінійна залежність та незалежність векторів. 

Векторний простір, його розмірність  і базис.  Координати  вектора  у  

вибраному  базисі.   

20. Скалярний,  векторний, мішаний добуток векторів та їх властивості. 

21. Рівняння прямої на площині. Дослідження неповного рівняння прямої. Види 

рівнянь  прямої  на  площині.   

22. Кут  між  двома  прямими.  Умови перпендикулярності і паралельності 

прямих. Відстань від точки до прямої.   

23. Рівняння  площини  у  просторі.  

24. Умови  паралельності  і перпендикулярності  площин.  Кут  між  площинами.  

Відстань  від  точки  до площини.   

25. Рівняння  прямої  у  просторі.   

26. Умови  паралельності  і перпендикулярності прямої і площини.  

27. Кут між прямою і площиною. 

28. Числова  послідовність.  Границя  числової послідовності.  

29. Границя функції. Розкриття невизначеностей різних  типів. 

30. Дві важливі границі. 

31. Поняття  про  функцію.  Способи  задання  функцій. Область визначення та 

область значень функції. Властивості функцій.  



32. Неперервність  функції.  Основні  властивості неперервних  функцій.  

Застосування  функції  однієї  змінної  у  задачах економіки. 

33. Задачі, що приводять до поняття похідної. Означення похідної. 

Геометричний, механічний та економічний зміст похідної.  

34. Похідні елементарних функцій. Таблиця похідних. Правила знаходження 

похідних.  

35. Похідна  оберненої  функції.  Похідна  функції,  яка  задана  неявно. Похідна 

степенево-показникової функції.  

36. Похідні вищих порядків.   

37. Означення  диференціала.  Геометричний  зміст  диференціала. Інваріантність  

форми  диференціала  першого  порядку.   

38. Застосування диференціала до наближених обчислень.  

39. Теореми Ферма,  Ролля  та Лагранжа, формула  Тейлора.   

40. Розкладання елементарних функцій за формулою Тейлора.  

41. Правило Лопіталя. 

42. Поняття  функції  двох  та  трьох  змінних.   

43. Частинні  похідні.  Повний диференціал.  

44. Екстремум функції багатьох змінних.  

45. Найбільше та найменше значення функції  двох  змінних,  яких  вона досягає 

на обмеженій  замкненій області. 

46. Умова  сталості  функції  на  проміжку.   

47. Умови  зростання  та  спадання функції на проміжку.  

48. Максимум  та мінімум функції. Необхідні  та достатні умови екстремуму 

функції.  

49. Опуклість та вгнутість графіка функції, точки перегину. Асимптоти графіка 

функції. 

50. Граничні показники у макроекономіці (собівартість та еластичність).  

51. Максимізація прибутку та маргінальний аналіз.  

52. Оптимізація оподаткування підприємств та закон спадної ефективності 

виробництва. 

 

ІІ семестр 

1. Поняття  первісної  функції  і  невизначеного  інтегралу.   

2. Геометричний  і механічний зміст інтегралу.  

3. Таблиця основних інтегралів.  

4. Найпростіші правила інтегрування.  Заміна  змінної  у  невизначеному  

інтегралі.  Інтегрування частинами. 

5. Раціональний дріб. Інтегрування елементарних раціональних дробів.  

6. Інтегрування раціональних дробів розкладанням на елементарні дроби. 

7. Ірраціональний вираз. Види ірраціональних виразів.  

8. Типи підстановок при інтегруванні ірраціональних виразів різних видів. 

9. Універсальна  тригонометрична  підстановка.   

10. Обчислення  інтегралу  ∫ 𝑠𝑖𝑛𝑚𝑥 𝑐𝑜𝑠𝑛𝑥.  

11. Обчислення інтегралів виду: ∫ sin(𝑎𝑥) cos(𝑏𝑥) 𝑑𝑥, ∫ cos(𝑎𝑥)cos (𝑏𝑥) 𝑑𝑥, 

∫ sin(𝑎𝑥) sin(𝑏𝑥) 𝑑𝑥. 



12. Задачі, що  призводять  до  поняття  визначеного  інтеграла.   

13. Площа криволінійної трапеції.  

14. Властивості визначеного інтеграла.  

15. Формула Ньютона-Лейбніца.  

16. Найпростіші правила інтегрування. Заміна змінної у невизначеному 

інтегралі. Інтегрування частинами.  

17. Невласний інтеграл. 

18. Наближене обчислення визначеного інтеграла: формули прямокутників, 

трапецій.   

19. Геометричні застосування визначеного інтеграла: обчислення площ, об’ємів 

тіл обертання, довжин дуг кривих.   

20. Застосування інтегрального числення у  економічних  задачах: знаходження  

обсягу  виробленої  продукції,  надлишок  споживача,  аналіз нерівномірності  

у  розподілі  доходів  серед  населення  за  допомогою  кривої Лоренца. 

21. Поняття про диференціальне рівняння та його розв’язки.  

22. Диференціальні рівняння першого порядку.   

23. Загальний розв’язок  і  загальний  інтеграл  диференціального  рівняння 

першого порядку.  

24. Рівняння першого порядку  з відокремлюваними  змінними. Однорідні 

рівняння першого порядку.   

25. Лінійні  диференціальні  рівняння  першого  порядку.  Рівняння Бернуллі.  

26. Застосування диференціальних рівнянь першого порядку в економіці. 

27. Лінійні диференціальні рівняння другого  порядку  зі  сталими коефіцієнтами.   

28. Однорідні і неоднорідні  диференціальні  рівняння.   

29. Поняття лінійно-незалежних розв’язків однорідного диференціального 

рівняння другого порядку. Загальний розв’язок лінійного однорідного 

рівняння другого порядку.  

30. Початкові умови. Структура загального розв’язку неоднорідного 

диференціального рівняння другого порядку.  

31. Числовий ряд. Частинні суми ряду. Сума ряду. Збіжні та розбіжні ряди. 

Геометрична прогресія. 

32. Ряди з додатними членами.  Умова збіжності додатного ряду. 

33. Теорема  порівняння  рядів здодатніми членами.   

34. Достатні  ознаки  збіжності  рядів  із додатними членами: Даламбера, Коші, 

інтегральна ознака Маклорена-Коші.   

35. Знакозмінні ряди. Абсолютна й умовна збіжність рядів. Знакопереміжні  

36. ряди. Теорема Лейбніца.  

37. Степеневі ряди. Теорема Абеля. Радіус збіжності степеневого ряду. 

Диференціювання  та інтегрування  степеневих  рядів.   

38. Ряди  Тейлора  і  Маклорена.   

39. Розкладання елементарних функцій  у  ряди Тейлора  і Маклорена.   

40. Застосування  степеневих рядів до наближених обчислень. 


