
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

KINH TẾ HỌC 

 

1. Các vấn đề cơ bản của kinh tế học 

− Khái niệm, các nguyên lý của kinh tế học và vận dụng các nguyên lý của kinh tế 

học trong thực tiễn. 

− Cung cầu hàng hóa, các yếu tố tác động đến cung cầu hàng hóa và sự tương tác 

giữa cung và cầu trên thị trường. 

− Độ co giãn của cung cầu hàng hóa và ứng dụng trong thực tiễn. 

2. Sự can thiệp của chính phủ vào thị trường 

− Chính sách giá trần, giá sàn và ứng dụng trong thực tiễn. 

− Chính sách thuế, trợ cấp và ứng dụng trong thực tiễn. 

− Phân tích các tác động của thuế và trợ cấp đến phúc lợi xã hội. 

3. Lý thuyết về hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng 

− Hàm sản xuất và các đặc điểm của hàm sản xuất. 

− Các loại chi phí (chi phí cố định, chi phí biến đổi, tổng chi phí; chi phí bình quân, 

chi phí cận biên; chi phí kinh tế, chi phí kế toán, chi phí chìm) và ứng dụng trong thực 

tiễn. 

− Lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận. 

− Sở thích, ngân sách của người tiêu dung và lựa chọn tối ưu. 

4. Các vấn đề kinh tế vĩ mô 

− Khái niệm và các mục tiêu của kinh tế vĩ mô 

− GDP (khái niệm và phương pháp tính) và tăng trưởng kinh tế. 

− Lạm phát trong nền kinh tế: Khái niệm, phương pháp tính và tác động đối với nền 

kinh tế. 

− Thất nghiệp: Khái niệm, phương pháp tính và tác động đối với nền kinh tế. 

− Tỷ giá hối đoái: Khái niệm và vai trò của tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế. 

− Khái niệm và tác động của chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong nền kinh 

tế. 
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