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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN THI TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 

 

Môn thi Cơ sở: LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 
 

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/SĐH, ngày ……tháng  …năm …     

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà nội) 

 

 

A - NỘI DUNG 

 

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA MÔN HỌC 

1. Đối tượng 

2. Phương pháp 

3. Kết cấu môn học 

 

II. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHÍNH TRỊ TƯ SẢN CỔ ĐIỂN 

1. Chủ nghĩa trọng thương 

a. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của Chủ nghĩa trọng thương 

b. Những tư tưởng kinh tế chủ yếu của Chủ nghĩa trọng thương 

- Đánh giá cao vai trò của tiền 

- Lợi nhuận là do lưu thông tạo ra, đặc biệt là ngoại thương 

- Đề cao vai trò của nhà nước đối với kinh tế 

c. Nhận xét chung về Chủ nghĩa trọng thương 

 

2. Phái trọng nông 

a. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện của Phái trọng nông 

b. Những quan điểm lý luận và học thuyết kinh tế của Phái trọng nông 

 - Học thuyết về trật tự tự nhiên 

 - Học thuyết về sản phẩm ròng 

 - Lý thuyết về lao động sản xuất (sinh lời) và lao động không sản xuất 

(không sinh lời) 

 - Lý thuyết về tái sản xuất (Biểu kinh tế của Quesnay) 

 - Lý thuyết tiền công 

c. Nhận xét chung về Phái trọng nông 

 

3. Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển ở Anh 

 a. Hoàn cảnh lịch sử xuất hiện và phương pháp luận 

 b. Học thuyết kinh tế của William Petty (1623-1687) 

  - Tiểu sử, tác phẩm và phương pháp luận 

  - Một số quan điểm lý luận của William Petty  

   + Lý luận giá trị 

   + Lý luận về tiền tệ 

   + Lý luận về thu nhập: tiền lương, lợi tức, địa tô 

c. Học thuyết kinh tế của Adam Smith (1723-1790) 

- Tiểu sử, tác phẩm và phương pháp luận 

- Một số học thuyết của Adam Smith  

+ Lý thuyết về bàn tay vô hình 

+ Lý thuyết về giá trị 



 2 

+ Lý thuyết về tư bản 

+ Lý thuyết về thu nhập 

+ Lý thuyết về tái sản xuất Tư bản xã hội 

d. Học thuyết kinh tế của David Ricardo (1772-1823) 

- Tiểu sử, tác phẩm và phương pháp luận 

- Hệ thống học thuyết của D. Ricardo 

+ Lý luận về giá trị 

+ Lý luận về tiền tệ 

+ Lý luận về tư bản 

+ Lý luận về phân phối 

+ Lý luận về tiền công, lợi nhuận và địa tô 

 

4. Kinh tế học tầm thường 

a. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận của Kinh tế học tầm 

thường. 

b. Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

- Quy luật nhân khẩu 

- Lý thuyết giá trị 

- Lý thuyết khủng hoảng kinh tế 

c. Jean Baptise Say (1766-1832) 

- Lý thuyết về tính hữu dụng 

- Lý luận về ba nhân tố sản xuất 

- Lý thuyết thực hiện 

 

III. KINH TẾ CHÍNH TRỊ HỌC TIỂU TƯ SẢN 

1. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận của Kinh tế chính trị tiểu tư 

sản. 

2. Lý luận về thu nhập và khủng hoảng kinh tế của Sismondi (1773-1842) 
3. Học thuyết kinh tế của Proudhon (1809-1865)  

a. Quan niệm về sở hữu 

b. Lý thuyết giá trị cấu thành 

c. Lý thuyết về lợi tức và tín dụng 

 

IV. HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA NHỮNG NGƯỜI THEO CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 

KHÔNG TƯỞNG TÂY ÂU 

1. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận 

2. Khái quát quan điểm chủ yếu của Chủ nghĩa xã hội không tưởng về xã hội 

tương lai. 

 

V.SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN 

1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời học thuyết Mác 

2. Sự hình thành học thuyết Mác 

3. Những đóng góp chủ yếu của Mác-Lênin trong khoa học kinh tế chính trị. 

a. Lý luận giá trị 

b. Lý luận giá trị thặng dư 

c. Lý luận về các hình thái thu nhập 

d. Lý luận về tích luỹ 

e. Lý luận về tái sản xuất 
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VI. CÁC HỌC THUYẾT TƯ SẢN HIỆN ĐẠI 

1. Các học thuyết Tân cổ điển 

a. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận của Trường phái Tân cổ 

điển 

b. Học thuyết của Trường phái Áo 

c. Học thuyết giới hạn ở Mỹ 

d. Học thuyết kinh tế của Trường phái Lausanne (Thuỵ Sỹ) 

e. Học thuyết kinh tế của Trường phái Cambridge (Anh) 

 

2. Học thuyết kinh tế của Trường phái Keynes 

 a. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận 

 b. Nội dung cơ bản về lý thuyết việc làm của Keynes 

 c. Tư tưởng về vai trò của nhà nước đối với kinh tế 

 

3. Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa tự do mới. 

a. Hoàn cảnh xuất hiện và đặc điểm phương pháp luận của Trường phái Tự 

do mới. 

b. Lý thuyết về nền kinh tế thị trường xã hội ở Cộng hoà liên bang Đức 

c. Lý thuyết Trọng tiền hiện đại ở Mỹ 

d. Học thuyết Trọng cung ở Mỹ 

 

 

B. TÀI LIỆU THAM KHẢO 
 

I. TÀI LIỆU BẮT BUỘC 

1. Polianxki, F.I. Lịch sử tư tưởng kinh tế (2 phần, 8 tập, tiếng việt, sách dịch), Nhà 

xuất bản Khoa học xã hội, Hà nội, 1967. 

2. Mai Quế Anh, Phạm Văn Chiến, Nguyễn Ngọc Thanh. Lịch sử tư tưởng kinh tế, 

Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà nội 1990. 

3. Mai Ngọc Cường. Lịch sử các học thuyết kinh tế, Nhà xuất bản thống kê, Hà nội, 

1999. 

 

II. TÀI LIỆU ĐỌC THÊM 

1. Maurice Basle, Francoise Benhamon, Bernard Havance, Alain Geledan, Jean 

Leobal, Alain Lipietz. Lịch sử tư tưởng kinh tế (2 tập, tiếng việt, sách dịch), Nhà xuất 

bản Khoa học xã hội, Hà nội, 1996. 

2. Robert. B. Ekelund, JR. Robert. F. Hebert. Lịch sử học thuyết kinh tế (tiếng việt, 

sách dịch). Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội 2004.  

 

 

 

 


