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 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM 

  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

1. Thông tin chung về môn học 

1.1 Tên môn học:  Kinh tế học đại cương - Mã môn học: SEAS2301 

1.2 Khoa phụ trách:  Khoa Kinh Tế và Luật 

1.3 Số tín chỉ:  3 tín chỉ lý thuyết 

2. Mô tả môn học 

Nội dung môn học này gồm: 

 Kinh tế vi mô:  

+ Giới thiệu mô hình cung, cầu và hoạt động của thị trường. 

+ Nghiên cứu về lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng và xây dựng đường cầu cá 

nhân. 

+ Nghiên cứu hành vi của doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị 

trường độc quyền hoàn toàn. 

 Kinh tế vĩ mô: 

+ Hiểu được ý nghĩa của các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản (như GDP, GNI, CPI, 

tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm phát,…) 

+ Cách thức hình thành lãi suất trên thị trường tiền tệ, ảnh hưởng của chính sách 

tiền tệ. 

+ Giải thích được sự hình thành tỷ giá hối đoái trên thị trường ngoại tệ, phân biệt 

được sự khác nhau giữa các khái niệm mất giá - lên giá, nâng giá - phá giá của 

một đồng tiền và và cách mà chính phủ có thể can thiệp vào thị trường ngoại tệ 

trong từng cơ chế tỷ giá hối đoái. 

3. Mục tiêu môn học 

3.1. Mục tiêu tổng quát 

Mục tiêu của môn học Kinh tế học đại cương là trang bị cho sinh viên những kiến thức 

cơ bản trong phân tích kinh tế vi mô (cơ chế vận hành trong nền kinh tế thị trường; các mô 

hình ra quyết định của các tác nhân riêng lẻ trong nền kinh tế: người tiêu dùng và nhà sản 

xuất;…) và các công cụ cần thiết để phân tích các vấn đề kinh tế vĩ mô (sản lượng, lạm phát, 

thất nghiệp,…) 

3.2. Mục tiêu chi tiết 
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 Kiến thức: Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động của thị 

trường thông qua việc tìm hiểu mô hình cầu-cung; lý thuyết lựa chọn của người tiêu 

dùng cũng như hành vi của doanh nghiệp trong các thị trường: thị trường cạnh tranh 

hoàn hảo, thị trường độc quyền hoàn toàn. Ngoài ra, những kiến thức cơ bản về 

kinh tế vĩ mô như: các chỉ tiêu vĩ mô cơ bản, cách thức hình thành lãi suất trên thị 

trường tiền tệ, ảnh hưởng của chính sách tiền tệ, sự hình thành tỷ giá hối đoái trên 

thị trường ngoại tệ, cách mà chính phủ có thể can thiệp vào thị trường ngoại tệ trong 

từng cơ chế tỷ giá hối đoái,… cũng sẽ được cung cấp cho sinh viên.  

 Kỹ năng: phân tích các mô hình kinh tế vi mô-vĩ mô cơ bản, so sánh các cơ chế 

hoạt động của thị trường, giải thích được sự hình thành, thay đổi của giá, lãi suất, tỷ 

giá hối đoái trên thị trường. 

 Thái độ: sinh viên cần chuyên cần đến lớp, chú ý nghe giảng, tích cực tham gia 

thảo luận 

4. Nội dung chi tiết môn học 

TT BÀI MỤC MỤC TIÊU 
Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

1 NHẬP 

MÔN KINH 

TẾ HỌC 

 Định nghĩa 

kinh tế học 

 Kinh tế học vi 

mô và kinh tế 

học vĩ mô 

 Kinh tế học 

thực chứng và 

kinh tế học 

chuẩn tắc 

 Các nguyên lý 

của kinh tế học 

 Mô hình kinh 

tế 

 Các vấn đề của 

Kinh tế vĩ mô 

 Mục tiêu của 

nền kinh tế 

 Các chính sách 

Kinh tế vĩ mô 

Giới thiệu các 

khái niệm cơ 

bản của kinh 

tế học và 

thông qua sơ 

đồ chủ chuyển 

kinh tế giới 

thiệu tổng 

quan và cấu 

trúc của môn 

học Kinh tế vi 

mô, kinh tế vĩ 

mô 

6 6 0 0 Lê Bảo Lâm 

và các tác giả 

(2006), Kinh 

tế vi mô, NXB 

Thống kê 

Robert 

S.Pindyck và 

Daniel L. 

Rubinfeld, 

Kinh tế học vi 

mô, Tái bản 

lần thứ ba, 

bản dịch tiếng 

Việt của Nhà 

xuất bản 

Thống kê, 

năm 1999. 

2 CẦU, 

CUNG VÀ 

CÂN BẰNG 

THỊ 

 Phân tích cầu 

 Phân tích cung 

 Cân bằng thị 

trường 

 Các trường 

Giải thích các 

khái niệm về 

cung, cầu và 

cơ chế hình 

thành giá, sự 

biến động của 

3 2,5 0,5 0 
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TT BÀI MỤC MỤC TIÊU 
Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

TRƯỜNG hợp thay đổi 

cân bằng thị 

trường 

giá trong nền 

kinh tế thị 

trường 

3 LÝ 

THUYẾT 

LỰA CHỌN 

CỦA 

NGƯỜI 

TIÊU 

DÙNG 

 Tổng hữu dụng 

và hữu dụng 

biên 

 Các giả thiết 

về sở thích của 

người tiêu 

dùng 

 Đường đẳng 

ích 

 Đường ngân 

sách 

 Nguyên tắc tối 

đa hóa hữu 

dụng 

 Sự hình thành 

đường cầu cá 

nhân và cầu thị 

trường 

Giải thích 

hành vi lựa 

chọn của 

người tiêu 

dùng và cách 

hình thành 

đường cầu 

3 3 0 0 

4 LÝ 

THUYẾT  

SẢN XUẤT 

VÀ CHI 

PHÍ 

 Công nghệ sản 

xuất và hàm 

sản xuất 

 Sản xuất trong 

ngắn hạn: tổng 

sản lượng, 

năng suất trung 

bình và năng 

suất biên 

 Chi phí kinh tế 

(chi phí cơ 

hội), chi phí kế 

toán, chi phí ẩn 

và chi phí chìm 

 Chi phí sản 

xuất trong 

ngắn hạn 

 Chi phí sản 

xuất trong dài 

hạn 

Giới thiệu lý 

thuyết sản 

xuất và lý 

thuyết chi phí 

sản xuất trong 

ngắn hạn và 

dài hạn  

4 3 1 0 

5 THỊ  Đặc điểm của Phân tích 3.5 3 0.5 0 
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TT BÀI MỤC MỤC TIÊU 
Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

TRƯỜNG 

CẠNH 

TRANH 

HOÀN 

HẢO 

thị trường cạnh 

tranh hoàn hảo 

 Doanh nghiệp 

trong thị 

trường cạnh 

tranh hoàn hảo 

 Quyết định 

cung trong 

ngắn hạn và 

dài hạn 

 Cân bằng dài 

hạn của thị 

trường cạnh 

tranh hoàn hảo 

quyết định 

cung ngắn hạn 

và dài hạn của 

doanh nghiệp 

trong thị 

trường cạnh 

tranh hoàn 

hảo 

6 THỊ 

TRƯỜNG 

ĐỘC 

QUYỀN 

HOÀN 

TOÀN 

 Đặc điểm của 

thị trường độc 

quyền hoàn 

toàn 

 Nguyên nhân 

tồn tại độc 

quyền 

  Hoạt động của 

doanh nghiệp 

độc quyền 

 Tính không 

hiệu quả của 

độc quyền 

Phân tích 

quyết định 

cung ngắn hạn 

và dài hạn của 

doanh nghiệp 

độc quyền 

hoàn toàn 

3.5 3 0.5 0 

7 
CÁC CHỈ 

TIÊU KINH 

TẾ VĨ MÔ 

CƠ BẢN 

 Tổng sản phẩm 

trong nước 

(GDP) 

o GDP là gì? 

o Các phương 

pháp tính 

GDP 

o GDP danh 

nghĩa và 

GDP thực 

o Tốc độ tăng 

trưởng kinh 

tế 

 Tổng sản phẩm 

(thu nhập) 

Giới thiệu 

cách thức đo 

lường sản 

lượng quốc 

gia Sự khác 

nhau giữa 

GDP danh 

nghĩa và GDP 

thực  

Cách tính mức 

giá chung của 

nền kinh tế, ý 

nghĩa của tỷ lệ 

lạm phát. 

4 3 1 0 
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TT BÀI MỤC MỤC TIÊU 
Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

quốc gia- GNP 

(GNI) 

 Các chỉ số giá 

o Chỉ số giá 

tiêu dùng 

(CPI) 

o GDP deflator 

 Cách tính tỷ lệ 

lạm phát 

8 
XÁC ĐỊNH 

SẢN 

LƯỢNG 

CÂN 

 

 Quan điểm của 

Keynes về sản 

lượng cân bằng 

 Thành phần 

của tổng cầu 

 Điều kiện cân 

bằng 

 Mô hình số 

nhân 

Giới thiệu mô 

hình xác định 

sản lượng cân 

bằng của nền 

kinh tế.  

4 3.5 0.5 0 

9 
THỊ 

TRƯỜNG 

TIỀN TỆ 

 Tiền tệ 

o Định nghĩa 

tiền 

o Các hình thái 

và chức năng 

của tiền 

 Hệ thống ngân 

hàng 

 Cung tiền 

 Cầu tiền 

 Cân bằng trên 

thị trường tiền 

tệ  

 Tác động của 

lãi suất đến sản 

lượng quốc gia  

Giới thiệu 

cách thức hình 

thành lãi suất 

trên thị trường 

tiền tệ; chính 

sách tiền tệ. 

Ảnh hưởng 

của lãi suất 

đến sản lượng 

của nền kinh 

tế. 

4 3 1 0 

10 THỊ 

TRƯỜNG 

NGOẠI TỆ 

&  CÁN 

CÂN 

THANH 

 Thị trường 

ngoại tệ 

 Tỷ giá hối đoái 

danh nghĩa 

 Cân bằng trên 

thị trường 

Giới thiệu về 

tỷ giá hối đoái 

và thị trường 

ngoại tệ, Giới 

thiệu các cơ 

chế tỷ giá hối 

đoái và sự can 

3 2.5 0.5 0 
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TT BÀI MỤC MỤC TIÊU 
Số tiết Tài liệu tự 

học TC LT BT TH 

TOÁN ngoại tệ 

 Các cơ chế tỷ 

giá hối đoái 

 Cán cân thanh 

toán 

thiệp của 

chính phủ 

trong mỗi cơ 

chế tỷ giá. 

11 
MÔ  HÌNH 

AS-AD 

 Đường tổng 

cầu theo giá  

 Đường tổng 

cung theo giá: 

SAS, LAS 

 Cân bằng vĩ 

mô của nền 

kinh tế 

 Cân bằng trong 

ngắn hạn 

 Cân bằng trong 

dài hạn 

Tìm hiểu mối 

quan hệ giữa 

mức giá và 

lượng tổng 

cung, lượng 

tổng cầu ở cấp 

độ vĩ mô. 

3 2.5 0.5 0 

12 
LẠM 

PHÁT- 

THẤT 

NGHIỆP 

 Lạm phát: 

Khái niệm, tác 

động của lạm 

phát, biện pháp 

kiềm chế lạm 

phát 

 Thất nghiệp: 

Khái niệm, 

nguyên nhân 

gây ra thất 

nghiệp, tác 

động của thất 

nghiệp, biện 

pháp giảm thất 

nghiệp 

 Đường Phillips 

Giải thích các 

nguyên nhân 

gây ra lạm 

phát và thất 

nghiệp, tác 

động của lạm 

phát và thất 

nghiệp. Giải 

thích mối 

quan hệ giữa 

lạm phát và 

thất nghiệp 

trong ngắn và 

dài hạn. 

4 3 1 0 

TỔNG CỘNG 45 38 7 0  

Ghi chú: TC: Tổng số tiết; LT: lý thuyết; BT: bài tập, thảo luận; TH: Thực hành.. 

5. Học liệu 

5.1. Tài liệu bắt buộc 

 Kinh tế vi mô: 

[1] Lê Bảo Lâm và các tác giả (2011), Kinh tế vi mô, NXB Thống kê 
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[2] Robert S.Pindyck và Daniel L. Rubinfeld, Kinh tế học vi mô, bản dịch tiếng Việt 

của Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM, năm 2015. 

 Kinh tế vĩ mô:  

[1] Dương Tấn Diệp (2007), Kinh tế vĩ mô, Tái bản lần thứ 9, NXB Thống Kê 

[2] Nguyễn Thái Thảo Vy (2009), Kinh tế học vĩ mô (Phần cơ bản), Tái bản lần thứ 

1, NXB Tài Chính 

[3] Nguyễn Như Ý, Trần Bích Dung (2010), Kinh tế Vĩ Mô, NXB Thống Kê 

[4] Nguyễn Như Ý, Trần Bích Dung (2011), Tóm tắt lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm 

kinh tế Vĩ mô, NXB Thống Kê 

[5] Mankiw, N. Gregory (2012 ), Principles of Economics, South-Western 

5.2. Tài liệu tham khảo 

[1] Begg, David (2010), Kinh tế học vi mô, NXB Thống kê 

[2] Mankiw, N.Gregory (2008), Principles of Economics, Cengage. 

 

6. Đánh giá kết quả học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

STT Điểm thành phần Tỉ lệ % 

1 Kiểm tra giữa kỳ 30% 

2 Thi kiểm tra cuối kỳ 70% 

 
Điểm tổng kết môn học 

(Điểm kiểm tra giữa kỳ * 30% + Điểm thi cuối kỳ * 70%) 
100% 

Ghi chú:  

- Điểm kiểm tra giữa kỳ: Là tổng điểm của điểm kiểm tra giữa kỳ và những điểm thành phần đánh giá khác.  

- Điểm thi kiểm tra cuối kỳ: Là điểm của 01 lần thi kiểm tra tập trung do Nhà trường tổ chức. 

7. Tổ chức giảng dạy và học tập 

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định số 

561/QĐ-ĐHM ngày 08/8/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Tp.HCM. 

7.1. Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4,5 tiết/buổi) 

TT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC  
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TT Buổi học Nội dung Ghi chú 

2 Buổi 2 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC  

CẦU, CUNG VÀ CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG 

 

3 Buổi 3 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ 

 

4 Buổi 4 LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ  

THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO 

 

5 Buổi 5 THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN 

CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN 

 

6 Buổi 6 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN 

XÁC  ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG 

 

7 Buổi 7 XÁC  ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG 

THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 

 

8 Buổi 8 THỊ TRƯỜNG NGOẠI  TỆ &  CÁN CÂN THANH 

TOÁN  

Kiểm tra giữa kỳ 

 

9 Buổi 9 THỊ TRƯỜNG NGOẠI  TỆ  &  CÁN CÂN THANH 

TOÁN  

MÔ  HÌNH AS-AD 

 

10 Buổi 10 LẠM PHÁT- THẤT NGHIỆP  

ôn tập 

 

7.2. Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3 tiết/buổi) 

STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

1 Buổi 1 NHẬP MÔN KINH TẾ HỌC  

2 Buổi 2 CẦU, CUNG VÀ CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG  

3 Buổi 3 CẦU, CUNG VÀ CÂN BẰNG THỊ TRƯỜNG (tt)  

4 Buổi 4 LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG  

5 Buổi 5 LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ   

6 Buổi 6 LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ (tt)  
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STT Buổi học Nội dung Ghi chú 

7 Buổi 7 THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO   

8 Buổi 8 THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN HOÀN TOÀN   

9 Buổi 9 CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ VĨ MÔ CƠ BẢN   

10 Buổi 10 XÁC ĐỊNH SẢN LƯỢNG CÂN BẰNG  

11 Buổi 11 Ôn tập và Kiểm tra giữa kỳ  

12 Buổi 12 THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ  

13 Buổi 13 THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ &        CÁN CÂN THANH TOÁN  

14 Buổi 14 MÔ  HÌNH AS - AD  

15 Buổi 15 LẠM PHÁT - THẤT NGHIỆP  

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng  9  năm 2015 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT 

 

 

 

 

 Đặng Văn Thanh 

 


