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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔ THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 

Môn thi cơ bản: Kinh tế Chính trị 
A. NỘI DUNG 
I. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

1. Đối tượng nghiên cứu  
2. Phương pháp nghiên cứu 
3. Chức năng của Kinh tế chính trị  

II. Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế 
1.  Tái sản xuất  xã hội 
- Những khái niệm cơ bản của tái sản xuất xã hội 
- Các khâu của quá trình tái sản xuất xã hội 
- Những nội dung chủ yếu của tái sản xuất xã hội 
2. Tăng trưởng, phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội 
- Khái niệm, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 
- Khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế 
- Quan hệ giữa phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội 
3. Tái sản xuất tư bản xã hội và khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản 
- Những điều kiện thực hiện tổng sản phẩm xã hội 
- Bản chất và nguyên nhân khủng hoảng kinh tế trong chủ nghĩa tư bản 

III. Sản xuất hàng hoá và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá 
1. Sản xuất hàng hoá 
- Khái niệm sản xuất hàng hoá. 
- Điều kiện ra đời. 
- Những ưu việt của sản xuất hàng hoá 
2. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá 
- Khái niệm hàng hoá. 
- Giá trị sử dụng và giá trị. 
3. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá 
- Lao động cụ thể. 
- Lao động trừu tượng. 
4. Nguồn gốc, bản chất và các chức năng của tiền tệ 
- Nguồn gốc, bản chất của tiền tệ 
- Các chức năng của tiền tệ 
5. Các quy luật kinh tế chủ yếu của sản xuất hàng hoá 
- Quy luật giá trị. 
- Quy luật cạnh tranh. 
- Quy luật cung - cầu. 

IV. Tư bản và giá trị thặng dư 
1. Sự chuyển hoá của tiền tệ thành tư bản 
- Công thức chung của tư bản 
- Mâu thuẫn của công thức chung 
- Những điều kiện để tiền tệ trở thành tư bản 
2. Hàng hoá sức lao động 
- Điều kiện để sức lao động trở thành hàng hoá 
- Hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động 
3. Qúa trình sản xuất giá trị thặng dư 
- Đặc điểm của quá trình sản xuất TBCN. 
- Sự hình thành giá trị thặng dư. 
- Tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư. 
- Tư bản bất biến và tư bản khả biến. 
- Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. 
4. Tiền công trong chủ nghĩa tư bản 
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- Bản chất tiền công. 
- Các hình thức tiền công. 
- Tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế. 
- Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền công thực tế. 
5. Tích luỹ tư bản 
- Nguồn gốc, bản chất của tích lũy tư bản. 
- Các hình thức tích lũy tư bản. 
- Hậu quả của tích lũy tư bản. 

V. Phân phối giá trị thặng dư trong chủ nghĩa tư bản 
1. Sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất. 
- Chi phí sản xuất TBCN, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận. 
- Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân. 
- Sự chuyển hóa giá trị hàng hoá thành giá cả sản xuất.  
2. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp 
- Tư bản thương nghiệp: khái niệm, nguồn gốc, vai trò... 
-  Lợi nhuận thương nghiệp: khái niệm, nguồn gốc, bản chất. 
3. Tư bản cho vay và lợi tức 
- Tư bản cho vay: khái niệm, nguồn gốc, vai trò... 
- Lợi tức: khái niệm, nguồn gốc, bản chất. 
4. Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa 
- Tư bản kinh doanh nông nghiệp: đặc điểm, con đường hình thành... 
- Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa. 
- Các hình thức địa tô tư bản chủ nghĩa.  

VI. Những vấn đề kinh tế chủ yếu của chủ nghĩa tư bản hiện đại 
1. Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền 
- Tập trung sản xuất và sự hình thành độc quyền. 
- Tư bản tài chính. 
- xuất khẩu tư bản. 
- Sự hình thành các liên minh độc quyền quốc tế và sự phân chia thế giới về kinh tế. 
- Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc và cuộc đấu tranh để phân 

chia lại thế giới. 
2. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước 
- Bản chất 
- Nguyên nhân 
- Những biểu hiện 
3. Những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản hiện đại 
4. Những thành tựu, giới hạn và xu hướng vận động của CNTB hiện đại 

VII. Nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay 
1. Tính tất yếu khách quan của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên 

chủ nghĩa xã hội  
2. Vai trò của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần 
3. Các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay 

- Khái niệm 
- Đặc điểm 
- Xu hướng vận động, phát triển 

VIII. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế quốc dân  
1. Khái niệm và đặc điểm của công nghiệp hoá ở nước ta hiện nay. 
2. Tính tất yếu khách quan và các tác dụng của công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam. 
3. Mục tiêu, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công nghiệp hoá 
- Mục tiêu 
- Các quan điểm  
4. Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
- Phát triển lực lượng sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ. 
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- xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý. 
- Từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất. 
5. Những điều kiện cần thiết để công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
- Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 
- Phát triển nguồn nhân lực. 
- Phát triển khoa học - công nghệ. 
- Hội nhập kinh tế quốc tế. 
- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng CSVN, vai trò quản lý của nhà nước. 

IX. Phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay 
1. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn và vai trò của nó 

- Khái niệm kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 
- Đặc điểm kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 
- Vai trò kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 
2. Nội dung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn 

- Tăng trưởng cao và ổn định; nâng cao chất lượng. 
- Tăng trưởng gắn với giải quyết các vấn đề xã hội. 
- Tăng trưởng gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường. 
- Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. 
3. Các chính sách thúc đẩy sự phát triển kinh tế nông thôn 

- Xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng. 
- Phát triển nguồn nhân lực. 
- Phát triển khoa học - công nghệ 
- Các chính sách xã hội. 
- Các chính sách văn hóa. 
- Các chính sách bảo vệ tài nguyên và môi trường... 

X. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 
1. Sự tồn tại khách quan của kinh tế thị trường và vai trò kinh tế của nhà nước 
- Những điều kiện hình thành, phát triển kinh tế thị trường. 
- Những ưu việt của kinh tế thị trường. 
- Những khuyết tật của kinh tế thị trường. 
2. Đặc điểm của kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay 
- Trình độ phát triển còn thấp. 
- Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 
- Đang trong quá trình đẩy mạnh hội nhập. 
- Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 
3. Những đặc trưng chủ yếu của “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 
- Mục tiêu. 
- Các hình thức sở hữu tư liệu sản xuất. 
- Bản chất, đặc điểm của sự can thiệp của nhà nước.  
- Quan hệ phân phối. 
- Cách thức giải quyết quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với các vấn đề xã hội và môi 

trường. 
4. Những giải pháp chủ yếu để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở nước ta. 
- Các chính sách đẩy nhanh phát triển kinh tế thị trường. 
- Các chính sách thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa. 

XI. Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập cá nhân ở Việt Nam 
1. Bản chất, các hình thức và vai trò của lợi ích kinh tế 
- Bản chất của lợi ích kinh tế 
- Các hình thức lợi ích kinh tế 
- Vai trò của lợi ích kinh tế 
2. Quan hệ phân phối thu nhập ở Việt Nam hiện nay 
- Vị trí của quan hệ phân phối. 
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- Các hình thức phân phối thu nhập. 
3. Các hình thức thu nhập cá nhân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
- Tiền lương. 
- Lợi nhuận. 
- Lợi tức. 
- Các loại trợ cấp... 

XII. Quan hệ kinh tế đối ngoại ở Việt Nam 
1. Tính tất yếu khách quan và xu thế phát triển của các quan hệ kinh tế quốc tế 
- Tính tất yếu khách quan. 
- Đặc điểm của các quan hệ kinh tế quốc tế hiện nay. 
- Xu thế phát triển của các quan hệ kinh tế quốc tế. 
2. Những nguyên tắc cơ bản và các hình thức chủ yếu của quan hệ kinh tế đối ngoại. 
- Bình đẳng. 
- Cùng có lợi. 
- Tôn trong độc lập chủ quyền quốc gia. 
- Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 
- Thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa. 
3. Những điều kiện cần thiết để thiết lập và phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại của 

nước ta. 
- Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, xã hội. 
- Phát triển kết cấu hạ tầng. 
- Xây dựng chiến lược và lộ trình hội nhập. 
- Xây dựng đội ngũ cán bộ. 
- ... 
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