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                    KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG  

 

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học:  KINH TẾ LƯỢNG 

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: 

o Nhận biết tổng thể mô hình ra quyết định. 
o Nhận biết sơ đồ mạng quản lý ( sơ đồ Pert, sơ đồ CPM, sơ đồ Gantt).  
o Hiểu được các tình huống chống đối. Nghiên cứu các tình huống chống đối và 

đưa ra các chiến lược tối ưu cho mối bên.  
o Nhận biết các các dạng bài toán lý thuyết trò chơi.  

 
2.2.Về kỹ năng: 

o Tự lập được bài toán ra quyết định. Phân biệt được chiến lược biến cố, thu 
thập dữ liệu đầu vào là các biến số. Sau đó chọn mô hình và tìm ra kết quả tối 
ưu. Phân tích kết quả và mục tiêu để ra quyết định. 

o Lập được sơ đồ lịch trình, thực hiện, kiểm tra các công việc trong sơ đồ. 
o Lập được sơ đồ mạng, chỉnh sửa sơ đồ. Tính toán được bài toán quy hoạch 

tuyến tính cho sơ đồ để tìm ra phương án tối ưu.  
 

2.3.Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
o Rèn luyện tính chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh . 
o Rèn luyện kỹ năng tính toán và phân tích logic: nhanh, chính xác. 

 
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:  LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH          

I.  QUYẾT ĐỊNH TỐT & XẤU 

15 5      10  



 1.1.   Khái niệm    

  1.2   6 bước ra quyết đinh 

  1.3.   Các dạng điều kiện ra quyết định 

             1.3.1. Dạng điều kiện 1 

             1.3.2. Dạng điều kiện 2 

             1.3.3. Dạng điều kiện 3 

  II. Mô hình ra quyết định 

2.1. Mô hình dùng bảng tính 

2.2. Mô hình cây 

2.2.1 Khái niệm, kí hiệu 

2.2.2 Các bước để thực hiện 1 sơ 
đồ cây 

III. Ra quyết định khi có nhiều chỉ tiêu 
xem xét 

3.1. Khái niệm 

3.2 Các bước thực hiện 

2 CHƯƠNG II: SƠ ĐỒ MẠNG 

I.      SƠ ĐỒ GANTT 

1.1      Khái niệm 

1.2.  Kí hiệu 

     1.2.1. Các nguyên tắc lập sơ đồ 

     1.2.2. Rút ngắn sơ đồ 

     II. SƠ ĐỒ PERT 

2.1. Khái niêm và kí hiệu 

       2.1.1. Công việc 

     2.1.2. Chờ đợi 

     2.1.3. Liên hệ 

     2.1.4. Sự kiện 

             2.2. Các nguyên tắc lập sơ đồ 

1.2.1. Nguyên tắc 1 

1.2.2. Nguyên tắc 2 

1.2.3. Nguyên tắc 3 

1.4.  Tính xác suất thời gian hoàn thành 
của sơ đô 

1.5.  Rút ngắn sơ đồ  

1.5.1. Khái niệm 

1.5.2. Bài toán quy hoạch tuyến tính 

1.5.3. Phương pháp rút dần thời gian 
thực hiện các công việc Găng 
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2.2.3. Mục tiêu quản trị tài sản cố 
định 

2.2.4. Biện pháp quản trị tài sản cố 
định 

3 CHƯƠNG III:  LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
  

I.       MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.1.     Tình huống chống đối 

     1.1.1. Tình huống mối bên chơi 

     1.1.2. Các chiến lược cho mối bên 

1.2. Trò chơi 

1.3. Bước đi 

1.4. Chiến lược 

1.5. Trò chơi có tổng bằng không. 

1.6. Ma trận trò chơi 

1.7. Chiến lược tối ưu 

II. CƠ SỞ THUẬT TOÁN TÌM CHIẾN 
LƯỢC TỐI ƯU 

2.1.  Gía trị dưới và giá trị trên của trò 
chơi 

       2.1.1. Ma trận  

       2.1.2. Phân tích chiến lược cho A 

2.2.  Trò chơi có điểm trên yên ngựa. 
Chiến lược tối ưu đơn thuần. 

       2.2.1. Khái niệm và cơ sở toán học 

       2.2.2. Ví dụ 

2.3.  Trò chơi không có điểm yên ngựa. 
Chiến lược tối ưu đơn thuần 

    2.3.1. Khái niệm và cơ sở toán học 

    2.3.2. Ví dụ 
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 Cộng 45 15 28 2 
 

3.2.Nội dung chi tiết: 
Chương I: Tổng quan về kinh tế lượng Thời gian: 15 tiết 
Mục tiêu: Nhận biết khái quát về phân tích định lượng và phân tích định tính và các 
dạng mô hình ra quyết định. 
Nội dung chương: 
I. Quyết định tốt & xấu. 

1.1. Quyết định tốt. 



1.2. Quyết định xấu. 
II. Các bước ra quyết định. 
III. Các đạng điều kiện ra quyết định. 
IV. Mô hình bảng ra quyết định. 
V. Mô hình cây ra quyết đinh. 

VI. Ra quyết định khi có nhiều chỉ tiêu xem xét 
Chương II:   Sơ đồ mạng  Thời gian: 15  tiết 
Mục tiêu: Nhận biết các loại sơ đồ theo lịch sử phát triển của thế giới cũng như vai trò 
quan trọng của sơ đồ mạng trong kinh tế học. Thực hành kỹ thuật vẽ sơ đồ, kiểm tra 
và điều khiển trong từng giai đoạn theo mặt cắt thời gian. 
Nội dung chương: 
I. Tổng quan về sơ đồ mạng, lịch sử phát triển của sơ đồ qua từng thời kì thời gian. 
II. Khái niệm và kí hiệu. 
III. Quy tắc về sơ đồ 
IV. Trình tự thực hiện 

4.1.Liệt kê các công việc 
4.2. Bố trí nhân lực, máy móc, tài lực cho từng công việc 
4.3. Tính kì vọng thời gian cho từng công việc. 

V. Xác suất thực hiện sơ đồ 
VI. Đưa sơ đồ vào thực tiễn. 
Chương III: Lý thuyết trò chơi Thời gian: 15 tiết 
Mục tiêu: Nhận biết được các dạng bài toàn trò chơi. Tìm được các bước đi tối ưu 
cho bài toán. 
Nội dung chương: 
I. Khái niệm 
II. Cơ sở thuật toán tìm chiến lược tối ưu. 

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 thực hành sau mỗi nội dung trình bày  20% điểm MH 

5.2.2. Kiểm tra giữa kỳ:  1 bài kiểm tra viết  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 khi thực hiện tổ chức công tác 
tổ chức định lượng các quyết định kinh tế trong doanh nghiệp. 

6.2.Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học 
6.2.1. Đối với giảng viên: Thuyết giảng, thực hiện kỹ thuật ghi chép, tính 

toán, hướng dẫn sinh viên thực hành theo mẫu, 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 các kỹ thuật đã được hướng dẫn 
6.3.Những trọng tâm cần chú ý: Nhấn mạnh về những dạng mô hình được dùng để ra 

quyết định. 
6.4.Tài liệu tham khảo: 

6.4.1. Bài giảng của giảng viên phụ trách 
6.4.2. Phân Tích Định Lượng, 2002, TS. Nguyễn Xuân Thủy, Đại học Mở 

TP.HCM, NXB Thống kê  
6.4.3. Kinh Tế Lượng, Đại học Kinh tế TP.HCM, NXB Thống kê 

6.5.Ghi chú và giải thích 

 

 

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG 

 


