
 

 
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

MÔN THI: KINH TẾ HỌC 
 

 
  

PHẦN 1: KINH TẾ HỌC VI MÔ 

 

Chương I: Kinh tế học vi mô và những vấn đề  cơ bản của doanh nghiệp     

1.1 Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô 

1.1.1  Kinh tế học vi mô và mối quan hệ với kinh tế học ví mô 

1.1.2 Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc 

1.1.3 Đối tượng nội dung của kinh tế học  

1.1.4 Phương pháp nghiên cứu kinh tế học  

1.2 Doanh nghiệp và những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh  nghiệp  

1.2.1 Doanh nghiệp và chu kỳ kinh doanh cuả doanh nghiệp 

1.2.2 Những  vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp 

1.3 Lựa chọn kinh tế tối ưu của doanh nghiệp  

1.3.1 Những vấn đề cơ bản của lý thuyết lựa chọn 

1.3.2 Bản chất và phương pháp lựa chọn kinh tế tối ưu 

1.4 Ảnh hưởng của qui luật  khan hiếm, lợi suất giảm dần, chi phí cơ hội ngày càng tăng 
và hiệu quả đến việc lựa chọn kinh tế tối ưu 

1.4.1 Tác động của qui luật khan hiếm 

1.4.2 Tác động của qui luật lợi suất giảm dần 

1.4.3 Tác động của qui luật chi phí cơ hội ngày càng tăng 

1.4.4 Hiệu quả kinh tế  

1.5 Ảnh hương của mô hình kinh tế đến việc lựa chọn các vấn đề kinh tế cơ bản  của 
doanh nghiệp  

1.5.1 Mô hình kinh  tế kế hoạch hoá tập trung (kinh tế chỉ huy) 

1.5.2 Mô hình kinh tế thị  trường 

1.5.3 Mô hình kinh tế hỗn hợp 

Chương II:  Cung  và cầu    

2.1 Cầu 
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2.1.1 Khái niệm cầu 

2.1.2 Cầu cá nhân 

2.1.3 Luật cầu 

2.1.4 Các yếu tố xác định cầu và hàm số của cầu 

2.1.5 Sự vận động dọc theo đường cầu và sự dịch chuyển đường cầu 

2.2 Cung  

2.2.1 Khái niệm cung 

2.2.2 biểu cung và đường cung 

2.2.3 Luật cung  

2.2.4 Các yếu tố xác định cung và hàm số cuả cung  

2.2.5 Sự vận động dọc theo đường cung và sự dịch chuyển đường cung  

2.3. Cân bằng cung cầu  

2.3.1 Trạng thái cân bằng cung cầu 

2.3.2 Trạng thái dư thừa và thiếu hụt của thị trường 

2.3.3 Sự thay đổi của trạng thái cân bằng  

2.3.4 Kiểm soát giá 

2.4 Kiểm soát thị trường của Chính phủ thông qua thuế và giá   

Chương III: Lý thuyết người tiêu dùng  

3.1 Lý thuyết về lợi ích   

3.1.1 Khái niệm về lợi ích và lợi ích cận biên 

3.1.2 Qui luật lợi ích cận biên giảm dần 

3.1.3 Lợi ích cận biên và đường cầu 

3.1.4 Thặng dư tiêu dùng 

3.2 Sự co dãn của cầu  

3.2.1 Khái niệm về co dãn của cầu 

3.2.2 Cách tính hệ số co dãn 

3.2.3 Phân loại co dãn 

3.2.4 Co dãn, mức chi và doanh thu 

3.3 Lựa chọn sản phẩm và tiêu dùng tối ưu 

3.3.1 Tối đa hoá lợi ích của người tiêu 

3.3.2 Giải thích bằng đường ngân sách và đường bàng quan 



 
Đề cương ôn tập thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ – Môn thi Kinh tế học   3 

Chương IV: Lý thuyết về hành vi của doanh nghiệp   

4.1 Lý thuyết về sản xuất 

4.1.1 Công nghệ và hàm sản xuất 

4.1.2 Sản xuất với một đầu vào biến đổi (lao động) 

4.1.3 Sản xuất với hai đầu vào biến đổi 

4.2 Lý thuyết về chi phí sản xuất 

4.2.1 ý nghĩa và khái niệm 

4.2.2 Chi phí ngắn hạn 

4.2.3 Chi phí dài hạn 

4.2.4 Đường đồng phí 

4.3 Lý thuyết về lợi  nhuận và quyết định cung cấp 

4.3.1 Lợi nhuận và tối đa hoá lợi nhuận 

4.3.2 Tối đa hóa lợi nhuân  

Chương V: Cạnh tranh và độc quyền  

5.1 Các loại thị trường 

5.1.1 Khái niệm 

5.1.2 Phân loại thị trường 

5.2 Cạnh tranh hoàn hảo 

5.2.1 Đặc trưng 

5.2.2 Doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 

5.2.3 Sản lượng của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 

5.2.4 Đường cung ngắn hạn của donh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo 

5.2.5 Đường cung ngắn hạn của thị trường 

5.2.6 Lựa chọn sản lượng trong dài hạn 

5.2.7 Cân bằng cạnh tranh dài hạn 

5.3 Độc quyền 

5.3.1 Độc quyền bán 

5.3.2 Độc quyền mua 

5.4 Cạnh tranh không hoàn hảo 

5.4.1 Độc quyền tập đoàn 

5.5 Phân biệt giá với sức mạnh của thị trường 
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5.5.1 Phân biệt giá hoàn hảo 

5.5.2 Phân biệt giá cấp hai 

5.5.3 Phân biệt giá cấp ba 

5.5.4 Phân biệt giá theo thời kì 

5.5.5 Đặt giá cao điểm 

5.5.6 Đặt giá hai phần 

Chương VI : thị trường các yếu tố sản xuất 

6.1 Những vấn đề chung 

6.1.1 Giá và thu nhập của các yếu tố sản xuất 

6.1.2 Cân đối với các yếu tố sản xuất 

6.2 Thị trường lao động 

6.2.1 Cầu về lao động 

6.2.2 Cung về lao động  

6.2.3 Cân bằng thị trường lao động 

6.2.4 Tiền công tối thiểu và những qui định về tiền công tối thiểu 

6.3 Cung và cầu về vốn 

6.3.1 Tiền thuê, lãi xuất và giá cả của tài sản 

6.3.2 Cầu về vốn 

6.3.3 Cung về vốn 

6.3.4 Cân bằng và sự điều chỉnh trên thị trường vốn 

6.4 Đất đai và tiền thuê đất 

6.4.1 Cung và cầu về đất đai 

6.4.2 Tiền thuê đất 

 

PHẦN 2: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

 

Chương I:  Khái quát về kinh tế học vĩ mô 

1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô 

   1.1.1. Đối tượng 

   1.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

1.2. Hệ thống kinh tế vĩ mô 
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   1.2.1. Tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế 

      1.2.1.1. Tổng cung  : AS 

      1.2.1.2. Tổng cầu   : DS 

      1.2.1.3. Cân bằng tổng cung - Tổng cầu (AS-AD) 

   1.2.2. Biểu diễn tổng cung, tổng cầu 

      1.2.2.1. Đồ thị tổng cung dài hạn và tổng cung ngắn hạn 

      1.2.2.2. Đồ thị đường tổng cầu 

      1.2.2.3. Sự di chuyển đường tổng cung và đường tổng cầu 

1.3. Mục tiêu công cụ trong kinh tế vĩ mô 

   1.3.1. Các mục tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản 

      1.3.1.1. Mục tiêu sản lượng 

      1.3.1.2. Mục tiêu ổn định giá cả 

      1.3.1.3. Mục tiêu việc làm 

      1.3.1.4. Mục tiêumục tiêu kinh tế đối ngoại 

      1.3.1.5. Mục tiêu phân phối công bằng 

   1.3.2. Các chính sách kinh tế vĩ mô chủ yếu 

      1.3.2.1. Chính sách tài khoá 

      1.3.2.2. Chính sách tiền tệ 

      1.3.2.3. Chính sách thu nhập 

      1.3.2.4. Chính sách kinh tế đối ngoại 

Chương II:  Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân 

2.1. Tổng sản phẩm quốc dân- thước đo thành tựu của một nền kinh tế 

   2.1.1. Khái niệm tổng sản phẩm quốc dân (GNP) 

      2.1.1.1. Khái niệm 

      2.1.1.2. Tổng sản phẩm quốc dân danh nghĩa và tổng sản phẩm quốc dân thực tế 

      2.1.1.3. Chỉ số lạm phát tính theo GNP 

   2.1.2. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

   2.1.3. ý nghĩa các chỉ tiêu GNP và GDP trong phân tích kinh tế 

2.2. Phương pháp xác định GDP 

   2.2.1. Sơ đồ luân chuyển kinh tế vĩ mô 

   2.2.2. Phương pháp xác định GDP theo luồng sản phẩm cuối cùng 
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      2.2.2.1. Tiêu dùng của các hộ gia đình 

      2.2.2.2. Đầu tư và tích luỹ tư bản 

      2.2.2.3. Chi tiêu và hàng hoá và dịch vụ của chính phủ 

      2.2.2.4. Xuất và nhập khẩu 

   2.2.3. Phương pháp xác định GDP theo luồng thu nhập hoặc chi phí 

   2.2.4. Phương pháp giá trị gia tăng 

2.3. Mỗi quan hệ giữa các chỉ tiêu tổng sản phẩm thu nhập quốc dân và thu nhập có thể sử 
dụng 

   2.3.1. GDP và GNP 

   2.3.2. GNP và NNP (Sản phẩm quốc dân) 

   2.3.3. NNP và Y (Thu nhập quốc dân) 

   2.3.4. Y và YD (Thu nhập quốc dân có thể sử dụng) 

2.4. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ mô cơ bản 

   2.4.1. Đồng nhất thức giữa tiết kiệm và đầu tư 

   2.4.2. Đồng nhất thức mô tả quan hệ giữa các khu vực trong nền kinh tế 

Chương III: Tổng cầu và chính sách  tài khoá   

3.1. Tổng cầu và sản lượng cân bằng 

   3.1.1. Tổng cầu trong mô hình đơn giản 

      3.1.1.1. Hàm tiêu dùng 

      3.1.1.2. Hàm đầu tư 

      3.1.1.3. Hàm tổng cầu và sản lượng cân bằng 

   3.1.2. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng, có sự tham gia của Chính phủ 

      3.1.2.1. Chi tiêu của Chính phủ và tổng cầu 

      3.1.2.2. Thuế và tổng cầu 

      3.1.2.3. Số nhân chi tiêu của Chính phủ và số nhân thuế 

   3.1.3. Tổng cầu trong nền kinh tế mở 

      3.1.3.1. Xuất khẩu 

      3.1.3.2. Nhập khẩu 

      3.1.3.3. Sản lượng cân bằng 

3.2. Chính sách tài khoá 

   3.2.1. Chính sách tài khoá trong lý thuyết 
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   3.2.2. Chính sách tài khoá trong thực tế 

   3.2.3. Chính sách tài khoá và vấn đề thâm hụt ngân sách 

      3.2.3.1. Khái niệm về thâm hụt ngân sách 

      3.2.3.2. Các biện pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách  

Chương IV:  Tiền tệ và chính sách tiền tệ 

4.1. Chức năng tiền tệ 

   4.1.1. Chức năng của tiền tệ 

   4.1.2. Các loại tiền 

4.2. Mức cung tiền và vai trò kiểm soát tiền tệ của ngân hàng Trung ương  

   4.2.1. Tiền cơ sở 

   4.2.2. Hoạt động của ngân hàng thương mại 

      4.2.2.1. Chức năng của ngân hàng thương mại 

      4.2.2.2. Quá trình tạo tiền ở hệ thống ngân hàng thương mại 

   4.2.3. Xác định mức cung tiền 

      4.2.3.1. Số nhân về tiền 

      4.2.3.2. Xác định mức cung tiền 

   4.2.4. Vai trò kiểm soát mức cung tiền của ngân hàng Trung ương 

      4.2.4.1. Chức năng của ngân hàng Trung ương 

      4.2.4.2. Thực thi chính sách tiền tệ 

4.3. Mức cầu tiền tệ 

   4.3.1. Các loại tài sản tài chính 

   4.3.2. Mức cầu về tiền 

   4.3.3. Mức cầu về tài sản và mỗi quan hệ với mức cầu về tiền 

4.4. Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu 

   4.4.1. Cân bằng thị trường tiền tệ 

   4.4.2. Mỗi quan hệ giữa lãi suất, đầu tư, xuất khẩu 

   4.4.3. Mỗi quan hệ giữa lãi suất với tổng cầu 

   4.4.4. Mô hình IS-LM 

      4.4.4.1. Đường IS 

      4.4.4.2. Đường LM 

      4.4.4.3. Sự cân bằng đồng thời của các thị trường hàng hoá và tiền tệ 
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4.5. Phối hợp chính sách tài khoá và tiền tệ 

   4.5.1. Chính sách tài khoá 

   4.5.2. Chính sách tiền tệ 

   4.5.3. Phối hợp chính sách tài khoá và tiền tệ 

Chương V:  Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh 

5.1. Đường tổng cung 

   5.1.1. Hai trường hợp đặc biệt cảu đường tổng cung 

      5.1.1.1. Trường hợp côt điển 

      5.1.1.2. Trường hợp Keynes 

   5.1.2. Đường tổng cung thực tế 

5.2. Mỗi quan hệ tổng cung-tổng cầu và quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế 

   5.2.1. Mỗi quan hệ tổng cung-tổng cầu 

   5.2.2. Sự điều chỉnh ngắn hạn, trung hạn và dài hạn 

      5.2.2.1. Điều chỉnh ngằn hạn 

      5.2.2.2. Điều chỉnh trung hạn 

      5.2.2.3. Điều chỉnh dài hạn 

   5.2.3. Chu kỳ kinh doanh 

      5.2.3.1. Phân tích chu kỳ kinh doanh 

      5.2.3.2. Giới thiệu các lý thuyết nghiên cứu về chu kỳ kinh doanh 

Chương VI:  Thất nghiệp và lạm phát 

6.1. Thất nghiệp 

   6.1.1. Thế nào là thất nghiệp 

      6.1.1.1. Khái niệm về thất nghiệp 

      6.1.1.2. Cách đo tỷ lệ thất nghiệp 

      6.1.1.3.Tác động của thất nghiệp đến nền kinh tế 

   6.1.2. Phân loại thất nghiệp 

      6.1.2.1. Theo loại hình thất nghiệp 

      6.1.2.2. Theo lý do thất nghiệp 

      6.1.2.3. Theo nguồn gốc thất nghiệp 

   6.1.3. Cân bằng của thị trường lao động và tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên 

      6.1.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến thất nghiệp tự nhiên 



 
Đề cương ôn tập thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ – Môn thi Kinh tế học   9 

      6.1.3.2. Cách chính sách kinh tế vĩ mô giảm thất nghiệp tự nhiên và thất nghiệp theo chu kỳ 

6.2. Lạm phát 

   6.2.1. Định nghĩa và cách đo tỷ lệ lạm phát  

   6.2.2. Phân loại lạm phát 

      6.2.2.1. Theo quy mô 

      6.2.2.2. Theo tính chất của lạm phát 

   6.2.3. Các lý thuyết về lạm phát 

      6.2.3.1. Lạm phát cầu kéo 

      6.2.3.2. Lạm phát chi phí đẩy 

      6.2.3.3. Lạm phát dự tính 

      6.2.3.4. Lạm phát do tiền tệ 

6.3. Mỗi quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp 

   6.3.1. Đường Philips ban đầu 

   6.3.2. Đường Philips mở rộng 

   6.3.3. Đường Philips dài hạn 
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