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Phụ lục IX 

N I   N    I      N            I  

MÔN KIN   Ế  I MÔ 

     t              s    497/TB-ĐHLĐ H       22  t     02   ă  2021 

    H  u tr      r     Đ                -         

I.   N            I 

- Đề thi gồm 3 câu: 

Câu 1 (4 điểm): Trắc nghiệm lựa chọn đáp án đúng nhất (Là tổ hợp gồm 20 câu 

hỏi thi; 0,2 điểm/câu); Bao quát các nội dung Kinh tế vi mô có trong đề cương ôn tập. 

Câu 2 (3 điểm): Tự luận: giải thích, phân tích, lấy ví dụ hoặc vẽ đồ thị minh họa 

(1 câu hỏi thi; 3 điểm/câu); Bao quát các nội dung Kinh tế vi mô có trong đề cương ôn 

tập. 

Câu 3 (3 điểm): Bài tập tính toán: Vận dụng lý thuyết để làm bài tập tính toán. 

- Hình thức thi: Thi viết (Không sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 180 phút 

II. N I   N    I  

Nội dung 1. Kinh tế Vi mô và những vấn đề cơ bản của nền kinh tế 

- Phân biệt Kinh tế Vi mô và Kinh tế Vĩ mô 

- Ba vấn đề cơ bản của nền kinh tế 

- Chi phí cơ hội 

- Đường giới hạn khả năng sản xuất 

 Nội dung 2. Lý thuyết Cung – Cầu về hàng hóa, dịch vụ 

- Các khái niệm liên quan đến Cầu 

- Các yếu tố ảnh hưởng tới cầu và lượng cầu 

- Hàm số cầu 

- Sự vận động, dịch chuyển của đường cầu 

- Các khái niệm liên quan đến Cung 

- Các yếu tố ảnh hưởng tới cung và lượng cung 

- Hàm số cung 

- Sự vận động, dịch chuyển của đường cung 

- Trạng thái cân bằng cung – cầu hàng hóa, dịch vụ 

- Trạng thái dư thừa và thiếu hụt của thị trường 

- Sự thay đổi trạng thái cân bằng 

- Giá trần và giá sàn 

- Thuế/ Trợ cấp 

- Ứng dụng lý thuyết để làm bài tập tính toán điểm cân bằng cung – cầu 
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Nội dung 3. Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 

- Các khái niệm và công thức liên quan đến lợi ích 

- Quy luật lợi ích cận biên giảm dần 

- Khái niệm và đặc điểm của đường bàng quan 

- Khái niệm, đặc điểm, phương trình đường ngân sách 

- Lựa chọn sản phẩm và tiêu dùng tối ưu 

Nội dung 4. Lý thuyết hành vi người sản xuất 

- Hàm sản xuất: khái niệm, công thức, phân loại. 

- Sản xuất trong ngắn hạn:  

+ K        ,      t ứ  tí   MPL; APL; QL 

+ M   qu        ữ        ỉ s  trê  

+ Qu  luật  ă   suất  ậ    ê    ả  dầ  

- Sản xuất trong dài hạn:  

+          ,  ặ    ể         ồ   l ợ  . 

+ C   p í sả  xuất tr    d                 ,  ặ    ể , p  ơ   trì         

 ồ   p í. 

+  ự       p  ơ      sả  xuất t    u    ếp  ậ  từ        ồ   l ợ   v        

 ồ   p í 

- Chi phí sản xuất trong ngắn hạn: Khái niệm, đặc điểm và công thức tính các 

loại chi phí tổng, chi phí bình quân và chi phí cận biên. 

- Khái niệm, công thức tính và mối quan hệ của các chỉ số liên quan đến doanh 

thu (AR; TR; MR). 

- Xác định mức sản lượng để doanh nghiệp tối đa hóa doanh thu trong ngắn hạn. 

- Khái niệm và công thức tính lợi nhuận trong ngắn hạn. 

- Xác định mức sản lượng tối ưu để doanh nghiệp tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn 

hạn. 

- Ứng dụng lý thuyết để làm bài tập tính toán về doanh thu, lợi nhuận, tối ưu hóa 

doanh thu và tối ưu hóa lợi nhuận. 

Nội dung 5. Cấu trúc thị trường 

- Khái niệm và đặc điểm thị trường cạnh tranh hoàn hảo. 

- Quyết định sản xuất của hãng cạnh tranh hoàn hảo trong ngắn hạn. 

- Khái niệm và đặc điểm của thị trường độc quyền. 

- Nguyên nhân dẫn đến độc quyền. 

- Quyết định mức giá và sản lượng tối ưu của hãng độc quyền thuần túy trong 

ngắn hạn. 
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III.   I LIỆ  ÔN   I 

 1. Doãn Thị Mai Hương và Lương Xuân Dương, Giáo trình Kinh tế vi mô, 

Trường Đại học Lao động - Xã hội, 2020. 

 2.  Lương Xuân Dương, Bài tập Kinh tế vi mô, NXB Lao động – Xã hội, 2010. 

                                                               

                                                                                         


