
        TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM  
                    KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC  

Tên môn học:   KINH TẾ VI MÔ 

Mã môn học:   

Thời gian thực hiện môn học:  2 tín chỉ (Lý thuyết: 1tc; Thực hành bài tập: 1tc) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

 Vị trí:  Môn học bắt buộc 

 Tính chất: Môn học chuyên ngành 

II. Mục tiêu môn học: 

2.1.Về kiến thức: 

 Hiểu các khái niệm cơ bản: kinh tế học, kinh tế vi mô, cung, cầu, sự co giãn cung – 

cầu, quy luật cung cầu, lý thuyết lựa chọn tối ưu hóa.  

 Hiểu rõ quy luật cung-cầu, tác động của quy luật và vai trò của Chính phủ ảnh hưởng 

đến giá thị trường.  

 Hiểu rõ lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng thông qua các khái niệm: giới hạn 

ngân sách, thỏa mãn tối ưu. 

 Phân biệt được một số đặc điểm các loại thị trường cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh 

mang tính độc quyền, độc quyền hoàn toàn, độc quyền nhóm. 

2.2.Về kỹ năng: 

 Thực hành nhóm để phân tích và lý giải một số tình huống thực tế có sự can thiệp của 

Chính phủ chi phối giá trị trường (giá trần, giá sàn)  

 Vận dụng được lý thuyết về sản xuất để lựa chọn phương án sản xuất tối ưu trong mô 

hình doanh nghiệp giả định 

 Vận dụng được lý thuyết về chi phí để ước tính chi phí, doanh thu, kết quả trong mô 

hình doanh nghiệp giả định 

2.3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Rèn luyện phương pháp làm việc khoa học, thu thập thông tin đầy đủ, phân tích, đánh 

giá trước khi ra quyết định.  

 Rèn luyện tính cách thận trọng, phán đoán logic 

 Rèn luyện tính chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh  



III. Nội dung môn học: 

3.1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

STT Tên chương, mục 

Thời gian (tiết giảng) 

Tổng 

sô 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành, 

Bài tập 

Kiểm 

tra 

1 CHƯƠNG I: NHẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ 

1. Khái niệm về Kinh tế  

2. Những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh 

nghiệp 

3. Đường giới hạn khả năng sản xuất 

4. Mô hình chu chuyển hoạt động kinh tế 

5 3 2  

2 CHƯƠNG II: CUNG – CẦU – LÝ THUYẾT 

VỀ GIÁ CẢ 

1. Khái niệm Cầu và Cung 

2. Cân bằng cung – cầu trên thị trường 

3. Sự co giãn của cung – cầu 

4. Sự can thiệp của Chính phủ vào giá thị 

trường:  Giá trần – giá sàn 

5. Thuế và trợ cấp 

10 3 6 

 

1 

3 CHƯƠNG III: LÝ THUYẾT LỰA CHỌN 

CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1. Lý thuyết về lợi ích 

2. Đường cầu cá nhân – đường cầu thị 

trường 

3. Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình 

học: đường bàng quan, đường ngân 

sách, cân bằng tiêu dùng, đường Engel 

4. Thặng dư tiêu dùng 

10 3 6 1 

 CHƯƠNG IV: LÝ THUYẾT SẢN XUẤT 

VÀ CHI PHÍ 

1. Lý thuyết sản xuất 

2. Hàm sản xuất Cobb – Doughlass 

10 3 6 1 

 



3. Qui luật năng suất biên giảm dần 

4. Phối hợp sản xuất tối ưu: đường đẳng 

phí, đường đẳng lượng 

5. Lý thuyết chi phí 

6. Các chỉ tiêu chi phí 

 CHƯƠNG V: HÀNH VI DOANH NGHIỆP 

TRONG CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG 

1. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn 

2. Thị trường độc quyền hoàn toàn 

3. Thị trường cạnh tranh độc quyền 

4. Thị trường độc quyền nhóm 

5. Lý thuyết trò chơi 

10 3 6 1 

 

 Cộng 45 15 26 4 

 

3.2.Nội dung chi tiết: 

Chương I:   NHẬP MÔN KINH TẾ VI MÔ         Thời gian:  5 tiết 

Mục tiêu:  

– Hiểu các khái niệm cơ bản: kinh tế học, kinh tế vi mô, cung, cầu, sự co giãn 

cung – cầu, quy luật cung cầu, lý thuyết lựa chọn tối ưu hóa.  

– Thuyết trình nhóm về những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp và mô 

hình chu chuyển hoạt động kinh tế  

Nội dung chương: 

1. Khái niệm về Kinh tế  

2. Những vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp 

3. Đường giới hạn khả năng sản xuất 

4. Mô hình chu chuyển hoạt động kinh tế 

Chương II:   CUNG – CẦU – LÝ THUYẾT VỀ GIÁ CẢ  Thời gian: 10 tiết 

Mục tiêu:  

– Hiểu được một số chính sách tầm vi mô của chính phủ tác động đến giá thị 

trường  

– Thực hành nhóm vận dụng quy luật cung cầu phân tích tác động của chính 

sách vào người sản xuất, người tiêu dùng.  

Nội dung chương: 



1. Khái niệm Cầu và Cung 

2. Cân bằng cung – cầu trên thị trường 

3. Sự co giãn của cung – cầu 

4. Sự can thiệp của Chính phủ vào giá thị trường:  Giá trần – giá sàn  

5. Thuế và trợ cấp 

 

Chương III:  LÝ THUYẾT LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG  

        Thời gian: 10 tiết 

 Mục tiêu:  

– Hiểu được lý thuyết về hành vi của người tiêu dùng thông qua các khái niệm: giới hạn 

ngân sách, thỏa mãn tối ưu. 

– Thực hành nhóm thuyết trình về các nhân tố ảnh hưởng đến đường cầu và phân tích 

giải pháp cân bằng tiêu dùng 

 Nội dung chương: 

1. Lý thuyết về lợi ích 

2. Đường cầu cá nhân – đường cầu thị trường 

3. Phân tích cân bằng tiêu dùng bằng hình học: đường bàng quan, đường ngân sách, cân 

bằng tiêu dùng, đường Engel 

4. Thặng dư tiêu dùng 

Chương IV:   LÝ THUYẾT SẢN XUẤT VÀ CHI PHÍ Thời gian: 10 tiết 

 Mục tiêu: Phân biệt được đặc điểm các loại thị trường cạnh tranh hoàn hảo, cạnh 

tranh mang tính độc quyền, độc quyền hoàn toàn, độc quyền nhóm. 

Nội dung chương: 

1. Lý thuyết sản xuất 

2. Hàm sản xuất Cobb – Doughlass 

3. Qui luật năng suất biên giảm dần 

4. Phối hợp sản xuất tối ưu: đường đẳng phí, đường đẳng lượng 

5. Lý thuyết chi phí 

6. Các chỉ tiêu chi phí 

CHƯƠNG V: HÀNH VI DOANH NGHIỆP TRONG CÁC LOẠI THỊ TRƯỜNG  

         Thời gian: 10 tiết 

Mục tiêu:  
– Phân biệt được đặc điểm các loại thị trường cạnh tranh hoàn hảo, cạnh tranh 

mang tính độc quyền, độc quyền hoàn toàn, độc quyền nhóm 



– Thực hành nhóm phân tích hành vi của doanh nghiệp trong mỗi loại thị trường 

Nội dung chương: 

1. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn 

2. Thị trường độc quyền hoàn toàn 

3. Thị trường cạnh tranh độc quyền 

4. Thị trường độc quyền nhóm 

5. Lý thuyết trò chơi 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

4.1.Phòng học:  

4.2.Trang thiết bị máy móc: Projector 

4.3.Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bút bảng, bảng viết 

4.4.Các điều kiện khác 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

5.1.Nội dung: Đảm bảo các mục tiêu đầu ra của môn học về: 

 Kiến thức 

 Kỹ năng 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

5.2.Phương pháp:  

5.2.1. Chuyên cần: đảm bảo trên 75% thời gian lên lớp, đánh giá thông qua 

các bài tập nhóm sau mỗi nội dung trình bày: 20% điểm MH 

5.2.2. Kiểm tra giữa kỳ:  1 bài kiểm tra viết và trắc nghiệm: 

 30% điểm MH 

5.2.3. Thi kết thúc MH: Bài thi viết và trắc nghiệm: 50% điểm MH 

VI.  Hướng dẫn thực hiện môn học: 

6.1.Phạm vi áp dụng môn học:  Sử dụng ở vị trí quản lý nhóm, bộ phận, đơn vị  

6.2.Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 

6.2.1. Đối với giảng viên: Thuyết giảng, phân tích case study, hướng dẫn 

thu thập dữ liệu, đánh giá 

6.2.2. Đối với người học: Tham khảo trước tài liệu, nghe và ghi chú những 

nội dung cần chú ý, thực hành bài tập nhóm, thuyết trình  

6.3.Những trọng tâm cần chú ý:  

– Các quy luật kinh tế cơ bản như quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, các lý 

thuyết về sản xuất, chi phí. 



– Các vấn đề về sử dụng nguồn nhân lực một cách tối ưu trong phạm vi từng 

đơn vị kinh tế. 

6.4.Tài liệu tham khảo: 

6.4.1. Kinh tế vi mô – Lê Bảo Lâm, Nguyễn Như Ý, Trần Thị Bích Dung – NXB 

Thống kê – 2009 

6.4.2. Kinh tế học vi mô – TS.Phạm Văn Minh – NXB Giáo dục Việt Nam – 2010  

6.4.3. Kinh tế vi mô – David Begg – NXB Thống kê – 2008 

6.4.4. Kinh tế học – D. Begg, S. Fischer – NXB Giáo dục –1992 

6.4.5. Bài giảng của giảng viên phụ trách  

6.5. Ghi chú và giải thích 

 

 

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 

 


