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Môn học: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2)
( Dùng cho bậc ĐH & CĐ hệ chính quy, áp dụng từ năm học 2013 - 2014)
*************************
1. Phân tích điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa.
2. Phân tích hai thuộc tính của hàng hóa. Vì sao hàng hóa có hai thuộc tính?
3. Phân tích lượng giá trị của hàng hóa. Năng suất lao động và cường độ lao động ảnh
hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa như thế nào?
4. Phân tích tác động của quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa. Sự biểu hiện của
quy luật này trong các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa tư bản như thế nào?
5. Trình bày hai thuộc tính của hàng hóa sức lao động. So sánh sự giống nhau và khác
nhau giữa hàng hóa sức lao động với hàng hóa thông thường.
6. Trình bày căn cứ phân chia, đặc điểm của các cặp phạm trù tư bản bất biến và tư bản
khả biến; tư bản cố định và tư bản lưu động. Ý nghĩa của sự phân chia này?
7. Trình bày sự tuần hoàn của tư bản. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề trên.
8. Trình bày hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư. Ý nghĩa của việc nghiên cứu các
phương pháp sản xuất giá trị thặng dư đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa ở nước ta ?
9. So sánh sự giống nhau, khác nhau giữa giá trị thặng dư với lợi nhuận và tỷ suất giá trị
thặng dư với tỷ suất lợi nhuận.
10. Thế nào là giá trị thặng dư tương đối, giá trị thặng dư siêu ngạch? So sánh giá trị
thặng dư tương đối với giá trị thặng dư siêu ngạch.
11. Giá trị thặng dư siêu ngạch trong công nghiệp và nông nghiệp khác nhau như thế
nào? Vì sao trong nông nghiệp giá cả sản xuất lại hình thành trên điều kiện ruộng đất
xấu nhất?
12. Địa tô tư bản chủ nghĩa là gi? Địa tô tư bản chủ nghĩa khác với địa tô phong kiến như
thế nào? Trình bày hình thức địa tô chênh lệch.
13. Trình bày quá trình sản xuất giá trị thặng dư trong xã hội tư bản và kết luân rút ra từ
việc nghiên cứu quá trình đó?
14. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa địa tô chênh lệch với địa tô tuyệt đối. Ý
nghĩa nghiên cứu lý luận địa tô của C. Mác?
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15. Phân tích tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa. Việc phát hiện ra tính hai mặt
của lao động sản xuất hàng hóa có ý nghĩa gì về lý luận?
16. Sức lao động và điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa? Phân tích hai thuộc
tính của hàng hóa sức lao động.
17. Tại sao nói, tư bản thương nghiệp vừa phụ thuộc, vừa độc lập với tư bản công nghiệp?
Phân tích bản chất và nguồn gốc của lợi nhuận thương nghiệp.
18. Phân tích nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Giai cấp công
nhân trong các nước xã hội chủ nghĩa khác với giai cấp công nhân ở các nước tư bản
chủ nghĩa như thế nào?
19. Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa được phân chia làm mấy giai đoạn?
Phân tích tính tất yếu của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
20. Trình bày các loại hình quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội theo quan
điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin. Phân tích đặc điểm của thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa
tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
( Ngân hàng gồm 20 câu )
Ngày 4 tháng 11 năm 2013
Trưởng khoa LLCT
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