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ĐỀ CƢƠNG ÔN THI CAO HỌC 

Môn: Toán kinh tế 
Phần 1. Bài toán quy hoạch tuyến tính 

1.1. Bài toán quy hoạch tổng quát và các dạng đặc biệt  

1.1.1. Bài toán quy hoạch tổng quát và các khái niệm cơ bản 

1.1.2. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc 

1.1.3. Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn tắc 

2.2. Các tính chất chung của bài toán quy hoạch tuyến tính  

Tính chất 1 (Sự tồn tại phương án cực biên) 

Tính chất 2 (Sự tồn tại phương án tối ưu)  

Tính chất 3 (Tính hữu hạn của số phương án cực biên) 

2.3. Phƣơng pháp đơn hình giải bài toán quy hoạch tuyến tính  

2.3.1. Nội dung cơ bản của phương pháp đơn hình  

2.3.2. Các định lí cơ bản 

a) Đặc điểm phương án cực biên của bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc 

b) Cơ sở của phương án cực biên  

c) Dấu hiệu tối ưu và định lí cơ bản của phương pháp đơn hình 

Định lí 1 (Dấu hiệu tối ưu)  

Định lí 2 (Dấu hiệu hàm mục tiêu không bị chặn)  

Định lí 3 (Dấu hiệu chuyển sang một PA tốt hơn) 

2.3.3. Công thức chuyển đổi cơ sở của thuật toán đơn hình  

2.3.4. Thuật toán đơn hình 

2.4. Phƣơng pháp tìm phƣơng án cực biên ban đầu 

2.4.1. Xây dựng bài toán phụ 

2.4.2. Phương pháp giải bài toán phụ để tìm phương án cực biên 

2.5. Bài toán đối ngẫu 

2.5.1. Thiết lập bài toán đối ngẫu 

2.5.2. Mối liên hệ giữa hai bài toán              

2.5.3. Các định lí đối ngẫu cơ bản 

Phần 2. Lý thuyết xác suất và thống kê toán 

A. Lý thuyết xác suất 

1. Biến cố ngẫu nhiên và xác suất 

1.1. Phép thử và các loại biến cố  

1.2. Xác suất của biến cố  

1.3. Định nghĩa cổ điển về xác suất  

1.4. Định nghĩa thống kê về xác suất 

1.5. Nguyên lí xác suất nhỏ và lớn  

1.6. Mối quan hệ giữa các biến cố 

1.7. Các định lí xác suất 

1.7.1. Định lí cộng xác suất cho các biến cố xung khắc 

1.7.2.  Định lí nhân xác suất cho các biến cố độc lập 

1.7.3.  Xác suất có điều kiện 

1.7.4.  Định lí nhân xác suất với 2 hay nhiều biến phụ thuộc 

1.7.5.  Định lí cộng xác suất với 2 hay nhiều biến không xung khắc 

1.7.6. Công thức Bernoulli 

1.7.7. Công thức xác suất đầy đủ 

1.7.8. Công thức Bayes 

2. Biến ngẫu nhiên và quy luật phân bố xác suất 
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2.1. Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên 

2.1.1. Định nghĩa 

2.1. 2. Phân loại phân loại biến ngẫu nhiên 

+) Biến ngẫu nhiên rời rạc:  

+) Biến ngẫu nhiên liên tục:  

2.2. Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên 

2.2.1. Bảng phân phối xác suất 

2.2.2. Hàm phân bố xác suất        

2.2.3. Hàm mật độ xác suất     

2.3. Các tham số đặc trƣng của biến ngẫu nhiên  

2.3.1. Kỳ vọng toán 

2.3.2. Phương sai   

2.3.3. Độ lệch chuẩn   

3. Một số quy luật phân bố xác suất quan trọng 

3.1. Quy luật không – một A(p)  

3.2. Quy luật nhị thức B(n, p)  

3.3. Quy luật tần suất  

3.4. Quy luật siêu bội M(N,n)   

3.5. Quy luật Poisson P() 

3.6. Quy luật phân phối chuẩn N(, 
2
) 

3.7. Quy luật khi bình phương 
2
(n) 

3.8. Quy luật Student T(n) 

3.9. Quy luật Fisher-Snedecor F(n1, n2) 

4. Biến ngẫu nhiên hai chiều 

4.1. Khái niệm biến ngẫu nhiên nhiều chiều  

4.2. Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc hai chiều 

4.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều 

4.3.1. Phân phối xác suất biên 

4.3.2. Kỳ vọng toán có điều kiện 

4.3. 3. Hàm hồi quy 

5. Luật số lớn (tham khảo) 

5.1. Bất đẳng thức Trêbưsép 

5.2. Định lí Trêbưsép 

5.3. Định lí Bernoulli 

B. Thống kê toán học 

1. Cơ sở lí thuyết mẫu  

1.1. Khái niệm phƣơng pháp mẫu 

1.2. Tổng thể nghiên cứu 

1.2.1. Định nghĩa tổng thể 

1.2.2. Các phương pháp mô tả tổng thể 

1.2.3. Các tham số đặc trưng của tổng thể 

1.3. Mẫu ngẫu nhiên 

1.3.1. Định nghĩa mẫu ngẫu nhiên 

1.3.2. Các phương pháp chọn mẫu (tham khảo) 

1.3.3. Các phương pháp mô tả số liệu mẫu 

1.4. Thống kê  

1.4.1. Định nghĩa thống kê 

1.4.2. Một số thống kê đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên 
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1) Trung bình mẫu 

2) Tổng bình phương các sai lệch và độ lệch bình phương trung bình 

3) Phương sai 

4) Độ lệch chuẩn 

5) Tần suất mẫu 

1.5. Các thống kê đặc trƣng của mẫu ngẫu nhiên hai chiều 

1.6. Quy luật phân phối xác suất của một số thống kê đặc trƣng mẫu  

1.6.1. Biến ngẫu nhiên gốc phân phối theo quy luật chuẩn 

1.6.2. Hai biến ngẫu nhiên gốc theo quy luật phân phối chuẩn 

1.6.3. Biến ngẫu nhiên gốc theo quy luật phân không – một 

1.6.4. Hai biến ngẫu nhiên gốc theo quy luật phân phối không – một 

1.7. Suy diễn thống kê 

1.7.1. Suy diễn về mẫu ngẫu nhiên rút ra từ tổng thể phân phối chuẩn 

1) Suy đoán về giá trị trung bình mẫu 

2) Suy đoán về giá trị của phương sai mẫu 

1.7.2. Suy diễn về mẫu ngẫu nhiên rút ra từ tổng thể phân phối không - một 

2. Ƣớc lƣợng các tham số của biến ngẫu nhiên 

2.1. Phƣơng pháp ƣớc lƣợng điểm 

2.2. Phƣơng pháp ƣớc bằng khoảng tin cậy 

2.2.1. Các định nghĩa và khái niệm cơ bản 

2.2.2. Ước lượng kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên phân phối theo quy luật chuẩn 

1) Ước lượng kỳ vọng  của phân phối chuẩn  N(,
2
) khi biết phương sai 

2
 

2) Ước lượng kỳ vọng  của phân phối chuẩn N(,2) khi chưa biết phương sai 
2
 

2.2.3. Ước lượng phương sai của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn 

1) Ước lượng phương sai của phân phối chuẩn N(,
2
) khi biết kỳ vọng  

2) Ước lượng phương sai của phân phối chuẩn  N(,
2
) khi chưa biết kỳ vọng  

2.2.4. Ước lượng hiệu hai kỳ vọng toán của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn 

1) Nếu đã biết các phương sai 2

1 và 2

2  của các tổng thể 

2) Nếu chưa biết các phương sai 2

1 và 2

2  của các tổng thể và giả thiết 2 2

1 2   

3) Nếu chưa biết các phương sai 2

1 và 2

2  của các tổng thể và không có căn cứ để khảng định chúng 

bằng nhau 

2.2.5. Ước lượng xác suất p của biến ngẫu nhiên phân phối theo quy luật không – một 

2.2.6. Ước lượng hiệu hai tham số p của hai biến ngẫu nhiên phân phối theo quy luật không – một 

2.2.7. Ước lượng phương sai của biến ngẫu nhiên phân phối theo quy luật chuẩn 

1) Đã biết kỳ vọng toán  của biến ngẫu nhiên gốc 

2) Chưa biết kỳ vọng toán  của biến ngẫu nhiên gốc  

2.2.8. Ước lượng tỷ số của hai phương sai của hai biến ngẫu nhiên phân phối theo quy luật chuẩn 

3. Kiểm định giả thiết thống kê  

3.1. Khái niệm chung  

3.1.1. Giả thuyết thống kê 

3.1.2. Tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết thống kê  

3.1.3. Miền bác bỏ giả thiết 

3.1.4. Giá trị quan sát 

3.1.5. Quy tắc kiểm định giả thuyết thống kê 

3.1.6. Sai lầm loại I và loại II 

3.1.7. Thủ tục kiểm định giả thuyết thống kê 

1) Kiểm định với giá trị  cho trước 
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2) Kiểm định với giá trị  và  cho trước 

3.2. Kiểm định tham số  

3.2.1. Kiểm định giả thuyết về kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn N(,
2
) 

1) Đã biết phương sai 
2
  

2) Chưa biết phương sai 
2 

3.2.2. Kiểm định giả thuyết về hai kỳ vọng toán của hai biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn N(,
2
) 

3.2.3.  Kiểm định giả thuyết về tham số p của biến ngẫu nhiên phân phối không - một 

3.2.4.  Kiểm định giả thuyết về hai tham số p của hai biến ngẫu nhiên phân phối không - một 

3.2.5. Kiểm định giả thuyết về phương sai của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn 

3.2.6. Kiểm định giả thuyết về sự bằng nhau của hai phương sai của hai biến ngẫu nhiên phân phối 

chuẩn. 
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