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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 
---------------------------- 

 
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN KINH TẾ HỌC 

A. NỘI DUNG 

PHẦN 1 : KINH TẾ HỌC VI MÔ 

Chương 1: Thị trường, cung cầu và cân bằng thị trường 

1.1 Khái niệm thị trường 

1.2 Phân tích cầu 

1.2.1 Khái niệm cầu 

1.2.2 Lượng cầu, biểu cầu, hàm số cầu và đường cầu 

1.2.3 Các yếu tố khác ngoài giá ảnh hưởng tới cầu 

1.2.4 Độ co giãn của cầu 

1.2.4.1Độ co giãn của cầu theo giá 

1.2.4.2 Độ co giãn của cầu theo thu nhập 

1.2.4.3 Độ co giãn chéo của cầu  

1.3 Phân tích cung 

1.3.1 Khái niệm cung 

1.3.2 Lượng, biểu, hàm và đường cung 

1.3.3 Các yếu tố khác ngoài giá ảnh hưởng tới cung 

1.3.4 Độ co giãn của cung 

1.4 Mối quan hệ cung cầu và cân bằng thị trường 

1.5 Thặng dư sản xuất và tiêu dùng 

1.6 Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường 
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1.6.1 Giá trần 

1.6.2 Giá sàn 

1.6.3 Thuế và trợ cấp 

1.7. Bài tập ứng dụng 

Chương 2 : Phân tích chi phí sản xuất 

2.1 Một số khái niệm 

Chi phí kinh tế, kế toán, ẩn, biên và chi phí chìm 

Nhất thời, ngắn hạn và dài hạn 

2.2 Phân tích chi phí trong ngắn hạn 

 2.2.1 Các loại tổng chi phí 

  2.2.1.1 Tổng chi phí cố định (TFC) 

  2.2.1.2 Tổng chi phí biến đổi (TVC) 

  2.2.1.3 Tổng chi phí (TC) 

 2.2.2 Các loại chi phí đơn vị 

  2.2.2.1 Chi phí cố định trung bình 

  2.2.2.2 Chi phí biến đổi trung bình 

  2.2.2.3 Chi phí trung bình) 

  2.2.2.4 Chi phí biên 

2.3 Phân tích chi phí trong dài hạn 

2.4 Tính kinh tế và phi kinh tế theo qui mô 

2.5. Bài tập ứng dụng 

Chương 3 : Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 

3.1 Một số vấn đề cơ bản 

3.1.1 Đặc điểm của TTCTHH 
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3.1.2 Đặc điểm của doanh nghiệp CTHH  

 3.1.2.1 Tối đa hóa lợi nhuận 

 3.1.2.2 Tối thiểu hóa thua lỗ 

3.2.3 Đương cung ngắn hạn của 1 doanh nghiệp 

3.2.4 Đương cung ngắn hạn của 1 ngành35.3 Phân tích trong dài hạn 

 3.3.1 Lựa chọn tối đa hóa lợi nhuận 

 3.3.2 Đường cung của doanh nghiệp 

 3.3.3 Đường cung của toàn ngành 

3.2. Bài tập ứng dụng 

Chương 4: Thị trường độc quyền 

4.1 Khái niệm TTĐQ 

4.2 Nguyên nhân độc quyền 

4.3 Tối đa hóa lợi nhuận của DNĐQ 

4.4 So sánh cạnh tranh và độc quyền, điều tiết ĐQ 

4.5 Bài tập ứng dụng 

 

PHẦN 2: KINH TẾ HỌC VĨ MÔ 

Chương 1: Khái quát về kinh tế vĩ mô 

1.  1. Mục tiêu và công cụ của kinh tế vĩ mô 

1.1.1. Các mục tiêu kinh tế vĩ mô 

1.1.2. Các công cụ chính sách Chính phủ sử dụng để thực hiện các mục tiêu vĩ mô 

1.2. Tổng cung, tổng cầu 

1.2.1. Khái niệm tổng cung, tổng cầu, các nhân tố tác động 

1.2.2. Cân bằng AS-AD 

1.3. Sản lượng tiềm năng  
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Chương 2: Sản lượng quốc gia 

2.1 Khái niệm GDP 

2.2.. Các cách tính GDP 

2.3. Các loại giá để tính GDP 

 

Chương 3: Tổng cầu và sản lượng cân bằng 

3.1. Tổng cầu 

3.2. Các thành tố của tổng cầU 

3.3. Xác định sản lượng cân bằng 

 

Chương 4: Chính sách tài khóa  

4.1. Chính sách tài khóa chủ động 

4.1.1.Chính sách tài khóa mở rộng 

4.1.2.Chính sách tài khóa thắt chặt 

4.2. Chính sách tài khóa tự động 

4.3. Dạng bài tập 

Cho các số liệu về các hàm C, I, G, T, X, N, Yp, Un,… Yêu cầu: 

+ Xác định sản lượng cần bằng 

+ Xác định số nhân tổng cầu 

+ Tính lượng G hoặc T cần điều chỉnh để Ycb = Yp 

+ Tính Y khi X hoặc M thay đổi 

+ Nhận xét về tình trạng ngân sách, cán cân ngoại thương 

+ Tính thất nghiệp thực tế. 

 

Chương 5: Tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ 

5.1. Ngân hàng Trung ương 

5.1.1. Chức năng, nhiệm vụ 

5.1.2. Các công cụ  

5.1.3. Cơ số tiền, số nhân tiền tệ 
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5.2. Thị trường tiền tệ 

5.2.1.Cung tiền 

5.2.2. Cầu tiền 

5.2.3. Cân bằng trên thị trường tiền tệ 

5.3. Chính sách tiền tệ 

5.3.1. Các công cụ NHTW sử dụng để điều chỉnh cung tiền 

5.3.2. Chính sách tiền tệ thắt chặt 

5.3.3. Chính sách tiền tệ mở rộng 

5.4. Dạng bài tập:  

Cho các số liệu về tỷ lệ dự trữ, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn, cơ số tiền, cầu tiền, các 

hàm C, I, G, T, X, N, Yp, … Yêu cầu: 

+ Tính lãi suất cân bằng và xác định sản lượng cần bằng. 

+ Tính lượng cung tiền cần điều chỉnh để Ycb = Yp. 

 

Chương 6: Kết hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ (Mô hình IS – LM) 

6.1. Mô hình IS – LM 

6.1.1. Khái niệm, ý nghĩa, cách dựng và phương trình đường IS 

6.1.2. Khái niệm, ý nghĩa, cách dựng và phương trình đường LM 

6.1.3. Cân bằng IS - LM 

6.2. Sự phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ 

6.2.1. Tác động của chính sách tài khóa trên mô hình IS – LM  

6.2.2.Tác động của chính sách tiền tệ trên mô hình IS – LM 

6.2.3.Phối hợp chính sách tài khóa – tiền tệ trên mô hình IS – LM  

6.3. Dạng bài tập:  

Cho các hàm SM, DM, C, I, G, X, M  yêu cầu: 

+ Viết phương trình IS và LM 

+ Tính lãi suất và sản lượng cân bằng đồng thời trong nền kinh tế 
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+ Chính phủ điều chỉnh chính sách tài khóa, tính sự thay đổi sản lượng và đầu tư tư 

nhân. 

+ NHTW điều chỉnh cung tiền, tính sự thay đổi lãi suất và đầu tư. 
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