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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 

---------------------------- 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ 

 

Chương 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế 

1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn Lịch sử các học thuyết kinh tế 

1.2. Chức năng và ý nghĩa của môn Lịch sử các học thuyết kinh tế 

 

Chương 2: Học thuyết kinh tế của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển 

2.1 Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa trọng thương (CNTT) 

2.2 Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển (KTCTTSCĐ) 

2.2.1. Các học thuyết kinh tế của William Petty 

2.2.2. Các học thuyết kinh tế của Adam Smith 

2.2.3. Các học thuyết kinh tế của David Ricardo 

 

Chương 3 : Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác - Lênin 

3.1. Những tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác  

3.2. Những đóng góp của Mác và Ăngghen trong lịch sử các học thuyết kinh tế 

3.3. Những cống hiến của Lênin trong lịch sử các học thuyết kinh tế  

 

Chương 4: Các học thuyết kinh tế Tân cổ điển 

4.1 Hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận 

4.2 Các trường phái kinh tế chủ yếu của trào lưu Tân cổ điển 

4.2.1 Trường phái cận biên Áo 

4.2.2 Trường phái Cambrige Anh 

4.2.3 Trường phái cận biên Mỹ 
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Chương 5 : Học thuyết kinh tế của trường phái Keynes 

5.1. Điều kiện ra đời và đặc điểm phương pháp luận của học thuyết kinh tế của 

Keynes 

5.2. Các lý thuyết kinh tế cơ bản của Keynes 

5.2.1. Lý thuyết tổng cầu 

5.2.2. Lý thuyết khuynh hướng tiêu dùng cận biên 

5.2.3. Lý thuyết số nhân đầu tư 

5.2.4. Lý thuyết về vai trò điều chỉnh kinh tế của nhà nước tư sản 

 

Chương 6 : Các học thuyết kinh tế tư sản hiện đại 

6.1 Học thuyết “Kinh tế thị trường xã hội” ở CHLB Đức 

6.2. Chủ nghĩa trọng tiền hiện đại ở Mỹ 

6.3. Lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp 
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