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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC II 

NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN THI VÀ DẠNG THỨC ĐỀ THI 

MÔN: KINH TẾ HỌC 

 

(Kèm theo Thông báo số 157/TB-ĐHCĐ ngày 24 tháng 07 năm 2021  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn) 

 

I. DẠNG THỨC ĐỀ THI 

 - Nội dung thi: trong phạm vi Nội dung kiến thức ôn thi 

 - Hình thức thi: Thi viết 

 - Thời gian làm bài: 120 phút 

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN THI 

Bao gồm nội dung kiến thức trong đề cương ôn thi/ôn tập: 

Phần I: KINH TẾ VI MÔ 

Chương 1: Tổng quan về Kinh tế học  

            1. Kinh tế học 

            2. Chi phí cơ hội, quy luật chi phí cơ hội tăng dần, đường giới hạn 

                khả năng sản xuất  

            3. Phân tích cận biên - phương pháp lựa chọn tối ưu  

Chương 2: Cung - Cầu 

I. Cầu 

1. Khái niệm 

2. Luật cầu 

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới cầu  

4. Sự vận động và dịch chuyển đường cầu 

5. Sự co giãn của cầu 

      II. Cung 

             1.   Khái niệm 

             2.   Luật cung 

             3.   Các nhân tố ảnh hưởng tới cung 

             4.   Sự vận động và dịch chuyển đường cung 

III. Cân bằng thị trường 

1. Cân bằng cung - cầu 
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2. Trạng thái dư thừa và thiếu hụt 

3. Sự thay đổi của trạng thái cân bằng 

4. Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường: kiểm soát giá, thuế 

  Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 

I. Lý thuyết về ích lợi  

1. Một số khái niệm: lợi ích, tổng lợi ích, lợi ích cận biên 

2. Quy luật ích lợi cận biên giảm dần 

II. Lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng 

1. Sở thích của người tiêu dùng, đường bàng quan 

2. Ngân sách của người tiêu dùng, đường ngân sách 

3. Lựa chọn tiêu dùng hàng hóa tối ưu 

Chương 4: Lý thuyết hành vi người sản xuất 

I. Lý thuyết về sản xuất 

1. Hàm sản xuất, quy luật năng suất cận biên giảm dần 

2. Sản xuất trong ngắn hạn  

3. Sản xuất trong dài hạn  

II. Lý thuyết về chi phí 

1. Chi phí ngắn hạn  

2. Chi phí dài hạn 

III. Lý thuyết về lợi nhuận 

1. Khái niệm 

2. Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận 

Chương 5: Cơ cấu thị trường 

I. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

1. Đặc điểm 

2. Quyết định sản xuất của doanh nghiệp 

3. Đường cung của doanh nghiệp và thị trường  

II. Thị trường độc quyền 

1. Nguyên nhân dẫn đến độc quyền 

2. Giá, sản lượng và lợi nhuận của doanh nghiệp độc quyền 

3. Đường cung của doanh nghiệp độc quyền 

4. Sức mạnh thị trường 

III. Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo 

1. Thị trường cạnh tranh độc quyền 

2. Thị trường độc quyền tập đoàn  
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Chương 6: Thị trường lao động 

        1.      Cầu lao động   

        2.      Cung lao động  

        3.      Cân bằng thị trường lao động 

Phần II: KINH TẾ VĨ MÔ 

Chương 1: Thước đo quy mô một nền kinh tế 

I. Tổng sản phẩm nội địa GDP  

1. Khái niệm 

  2. Các phương pháp tính GDP, GDP danh nghĩa, GDP thực tế và Chỉ 

số điều chỉnh GDP 

       II.  Tổng sản phẩm quốc dân GNP 

1. Khái niệm 

2. Các phương pháp tính GNP, GNP danh nghĩa, GNP thực tế và chỉ số 

điều chỉnh. 

III. Chỉ số giá tiêu dùng CPI 

1. Khái niệm 

2. Phương pháp tính CPI 

3. Phân biệt CPI và chỉ số điều chỉnh GDP 

Chương 2: Tăng trưởng kinh tế 

  I.  Quy tắc 70 

  II. Các nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn 

  III. Các chính sách thúc đẩy tăng trưởng 

Chương 3: Tổng cầu và chính sách tài khóa 

I. Các mô hình tổng cầu 

1. Tổng cầu của nền kinh tế giản đơn 

2. Tổng cầu của nền kinh tế có Chính phủ 

3. Tổng cầu của nền kinh tế mở 

II. Chính sách tài khóa 

1. Chính sách tài khóa và thâm hụt ngân sách Chính phủ 

2. Chính sách tài khóa cùng chiều 

3. Chính sách tài khóa ngược chiều 

Chương 4: Tiền tệ và chính sách tiền tệ  

I. Tổng quan về tiền  

II. Cung tiền 

1. Ngân hàng thương mại và cung ứng tiền tệ 
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2. Mô hình về cung tiền 

3. Các công cụ điều tiết cung tiền của ngân hàng trung ương 

  III.    Cân bằng cung - cầu tiền trên thị trường tiền tệ 

           1. Phương trình đường cầu tiền 

           2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu tiền 

           3. Cân bằng cung cầu tiền trên thị trường tiền tệ 

 4. Mối quan hệ giữa cầu tiền và cầu trái phiếu Chính phủ 

Chương 5: Thất nghiệp và Lạm phát 

I. Thất nghiệp 

               1. Khái niệm và đo lường 

     2. Các loại thất nghiệp 

     3. Tác động của thất nghiệp 

      II. Lạm phát 

1. Khái niệm và đo lường 

2. Các loại lạm phát 

3. Quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát trong ngắn hạn 

Chương 6: Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở 

I.  Cán cân thanh toán 

II. Thị trường ngoại hối và xác định tỉ giá hối đoái 

     III. Tác động của tỷ giá hối đoái đến các trạng thái cân bằng của nền             

kinh tế mở 

 III. TÀI LIỆU ÔN THI 
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Kinh tế học (Tập 1+ 2), NXB Đại học Kinh tế quốc dân; 

2. Gregory Mankiw (2003), Các nguyên lý của Kinh tế học, Gregory Mankiw, 

NXB Thống kê; 

3. PGS.TS. Vũ Quang Thọ (2010), Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tình 

huống kinh tế học đại cương, NXB Dân trí. 

 

 

 

 

 

        
 


