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1. Tên học phần: Kinh tế học đại cương

2. Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:
1. TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Vân, Huỳnh Thị Cẩm Tú, Phan
Thị Kim Phương, Kinh tế học đại cương, NXB Đại học Quốc gia, 2013.
2. TS. Trần Đăng Thịnh (chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Thị Hòa, Nguyễn Thị
Thanh Thúy, Phan Thị Kim Phương, Bài tập Kinh tế học đại cương, NXB Đại học Quốc
gia, 2016.

- Sách (TLTK) tham khảo:
1. PGS. TS Lê Bảo Lâm, Kinh tế học vi mô, NXB. Thống kê, 2005
2. TS Dương Tấn Diệp, Kinh tế học vĩ mô, NXB. Thống kê, 2006
3. PGS.TS Lê Bảo Lâm - TS Nguyễn Như Ý - TS Trần Thị Bích Dung - TS Trần Bá Thọ, 
Kinh tế vi mô và Câu hỏi  Bài tập trắc nghiệm Kinh tế học vi mô, Nxb Lao Động – Xã 
hội, 2007.
4.  TS. Dương Tấn Diệp, Bài tập Kinh tế học vĩ mô, NXB Thống kê, 2007
Hoặc những sách về kinh tế học (kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô) khác.

3. Nội dung ôn tập:

Nội dung
Chương 1: Khái quát kinh tế học 
+ Khái niệm kinh tế học, kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và mối quan hệ, kinh tế học chuẩn tắc, kinh 
tế học thực chứng.
+ Các vấn đề cơ bản của kinh tế học:

- Sự khan hiếm và sự lựa chọn
- Nguyên tắc lựa chọn
- Đường giới hạn khả năng sản xuất

Chương 2: Cung – cầu và cân bằng thị trường
+ Cầu

- Các khái niệm
- Các yếu tố làm dịch chuyển đường cầu
- Sự co giãn của cầu

+ Cung
- Các khái niệm
- Các yếu tố làm dịch chuyển đường cung
- Sự co giãn của cung

+ Cân bằng cung cầu
- Điểm cân bằng
- Sự dịch chuyển điểm cân bằng
- Can thiệp của chính phủ vào thị trường
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Chương 4: Lý thuyết và chi phí sản xuất

+ Lý thuyết sản xuất
- Hàm sản xuất
- Năng suất trung bình
- Năng suất biên
- Phối hợp đầu vào để sản xuất tối ưu (chi phí tối thiểu hoặc sản lượng tối đa)

 Đường đẳng lượng

 Đường đẳng phí

 Phối hợp đầu vào tối ưu

+ Chi phí sản xuất
- Các loại chi phí sản xuất
- Tối đa hóa lợi nhuận
- Tối đa hóa doanh thu

Chương 5: Các loại thị trường 

+ Thị trường cạnh tranh hoàn hảo (CTHH)
  - Khái niệm
  - Đặc điểm của thị trường CTHH
  - Phân tích hành vi của doanh nghiệp trong thị trường CTHH 
+ Thị trường độc quyền hoàn hảo (ĐQHH)

- Khái niệm
- Đặc điểm của thị trường ĐQHH
- Phân tích hành vi của doanh nghiệp trong thị trường ĐQHH

Chương 6: Sản lượng quốc gia 

+ Sản lượng quốc gia và thu nhập quốc dân
- Tổng sản phẩm quốc nội
- Tổng sản phẩm quốc dân
- Phân biệt GDP và GNP

+ Tính toán các chỉ số GDP, GNP, NNP, NDP, NI, PI, DI

Chương 7: Tổng cung - tổng cầu và cân bằng sản lượng quốc gia

+ Tổng cung, tổng cầu
- Sản lượng tiềm năng
- Tỷ lệ thất nghiệp
- Tổng cung, tổng cầu và sự cân bằng sản lượng quốc gia

+ Xác định sản lượng cân bằng trong mô hình kinh tế đơn giản
+ Xác định sản lượng cần bằng trong mô hình kinh tế đóng có chính phủ
+ Xác định sản lượng cân bằng trong mô hình kinh tế mở
+ Phân tích sự điều tiết của chính phủ khi sử dụng công cụ chính sách tài khóa

Chương 8: Tiền tệ và chính sách tiền tệ 

+ Tiền tệ
- Khái niệm tiền
- Chức năng của tiền
- Các hình thái biểu hiện của tiền
- Khối lượng tiền
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+ Hệ thống ngân hàng, cách tạo tiền của ngân hàng TM
- Ngân hàng TW
- Ngân hàng thương mại
- Cách tạo tiền của ngân hàng TM
- Khối lượng tiền
- Số nhân tiền và cách tính số nhân tiền

+ Thị trường tiền tệ
- Cung tiền
- Cầu tiền
- Cân bằng thị trường tiền tệ

+ Chính sách tiền tệ
- Khái niệm chính sách tiền tệ
- Các công cụ của chính sách tiền tệ
- Phân tích sự điều tiết của chính phủ khi sử dụng công cụ chính sách tiền tệ
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