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ĐỀ CƯƠNG CHI TI ẾT  
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG T Ừ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC 

1. Tên môn thi: Kinh tế vi mô 

- Số tiết ôn tập: 20 tiết.  

2. Đơn vị phụ trách môn thi 

- Bộ môn:  Kinh tế. 

- Khoa:  Kinh tế.  

3. Mục tiêu của môn thi: Giúp cho người học hiểu và vận dụng lý thuyết về sự khan 
hiếm của nguồn tài nguyên, cơ chế thị trường, hành vi tiêu dùng, hành vi sản xuất, tối 
đa hóa lợi nhuận và các loại hình thị trường vào hoạt động quản lý kinh tế. 

3.1.  Kiến thức  
3.1.1. Mô tả cân bằng (cơ chế) thị trường. 
3.1.2. Phân tích hành vi tiêu dùng, hành vi sản xuất. 
3.1.3. Phân tích tối đa hóa lợi nhuận và loại hình thị trường. 

3.2. Kỹ năng 
3.2.1. Phân tích các vấn đề kinh tế. 
3.2.2. Giải quyết các tình huống kinh tế cụ thể. 
3.2.3. Tranh luận nhóm về các vấn đề kinh tế. 

4. Mô tả tóm tắt nội dung môn thi 
- Bản chất của kinh tế vi mô và vấn đề sự khan hiếm của nguồn tài nguyên. 
- Bản chất của cơ chế thị trường và lý thuyết cung cầu. 
- Hành vi tiêu dùng và lý thuyết tối đa hóa hữu dụng. 
- Hành vi sản xuất và lý thuyết tối đa hóa lợi nhuận. 
- Cấu trúc thị trường. 

5. Cấu trúc nội dung môn thi   
Chương 1. Mở đầu 

1.1. Kinh tế học là gì? 
1.2. Chi phí cơ hội 
1.3. Đường giới hạn khả năng sản xuất 

Chương 2. Lý thuy ết cung cầu 
2.1. Cầu 
2.2. Cung 
2.3. 
2.4. 

 Chương 3. 
3.1. 

Cân bằng thị trường 
Hệ số co giãn 
Lý thuy ết hành vi tiêu dùng 
Sở thích tiêu dùng 



 

3.2. 
3.3. 

 Chương 4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 

 Chương 5. 
5.1. 
5.2. 
5.3.  

Ràng buộc về tiêu dùng 
Lựa chọn tiêu dùng tối ưu 
Lý thuy ết hành vi sản xuất 
Lý thuyết sản xuất 
Lý thuyết chi phí 
Lựa chọn tối ưu hóa cho doanh nghiệp 
Cấu trúc th ị trường 
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo 
Thị trường độc quyền 
Thị trường cạnh tranh độc quyền 

6. Phương pháp giảng dạy 

Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập và phân tích tình huống thực tế. 

7. Nhiệm vụ của người học 
Người học phải thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
- Tham dự đầy đủ ít nhất 80% giờ lên lớp. 
- Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến nội dung môn thi. 
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

8. Đánh giá kết quả thi của người học 

8.1. Hình thức thi 

Môn thi được đánh giá bằng hình thức trắc nghiệm. Thời gian thi là 90 phút. 

8.2. Cách chấm điểm 

Chấm theo thang điểm 10, làm tròn đến 0,25 điểm cho từng bài thi. 

8.3. Điều kiện xét tuyển 

Môn thi đạt từ 5 điểm trở lên. 

9. Tài liệu học tập  

Thông tin về tài liệu Số đăng ký cá biệt 

[1] Kinh tế vi mô, Lê Thế Giới (chủ biên, Hà Nội: Lao động- Xã 
hội, 2014 _ 338.5/ Gi462 

Thư viện khoa 
Kinh tế 

[2] Microeconomic: Issue in economics today, Robert C Guell; 
Nguyễn Văn Dung (biên dịch) – Đồng Nai: Tổng hợp Đồng 
Nai, 2011 _ 338.5/ G925   

Thư viện khoa 
Kinh tế 
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