VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
KHOA CN ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
CÁC NGUYÊN LÝ KINH TẾ
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông
Hệ đào tạo: Đại học
1. Tên học phần

: Các nguyên lý kinh tế

2. Số tín chỉ

:2

3. Trình độ

: Cho sinh viên đại học

4. Phân bố thời gian
- Phần lý thuyết: 20 tiết
- Phần bài tập thực hành: 10
- Giờ tự học: 30 giờ
5. Điều kiện tiên quyết:

- Hoàn thành bài tập môn học
- Lên lớp đầy đủ

6. Mục tiêu của học phần
6.1. Về kiến thức:
- Cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về kinh tế học vi mô: cung và cầu của
thị trường, nguyên tắc tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng, nguyên tắc ứng xử của doanh
nghiệp trong nền kinh tế thị trường và sự lựa chọn tối ưu của các chủ thể kinh tế
- Cung cấp các nguyên tắc và phương pháp lựa chon tối ưu trong kinh tế để các chủ
thể kinh tế thu về hiệu quả cao.
6.2. Về kỹ năng:
- Nắm vững các kiến thức cơ bản của nguyên lý kinh tế vi mô
- Hiểu và lý giải được những vấn đề cơ bản của kinh tế học vi mô
- Kỹ năng lựa chọn tối ưu
- Kỹ năng trình bày diễn đạt các vấn đề kinh tế một cách khoa học.
6.3. Về thái độ:
+ Góp phần hình thành tư duy kinh tế trong mỗi sinh viên
+ Hình thành tư duy lựa chọn tối ưu trong những tình huống cụ thể

7. Mô tả nội dung học phần
SV cần nắm được các kiến thức cơ bản sau:
- Sự phát triển của khoa học kinh tế học và những vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế
- Thị trường với cung và cầu
- Lý thuyết về sự lựa chọn tối ưu của người tiêu dùng
- Lý thuyết về sản xuất và nguyên tắc ứng xử của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu
tối đa hóa lợi nhuận
- ứng xử của doanh nghiệp trên các thị trường khác nhau
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp: sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp.
- Có đầy đủ điểm thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức và tham gia thảo luận ở
lớp, làm bài tập ở nhà theo yêu cầu của giảng viên.
- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.
- Dụng cụ học phần: Giáo trình môn học và các tài liệu tham khảo.
9. Tài liệu học tập:
(+) Giáo trình chính
- Kinh tế học vi mô- Bộ giáo dục và đào tạo- Nhà xuất bản Giáo dục năm 1997
- Kinh tế học vi mô - Học viện tài chính – Nhà xuất bản tài chính năm 2011, chủ biên
Nguyễn Văn Dần
10. Tiêu chí đánh giá
Điểm thành phần

STT
1

Quy định

Trọng số

Điểm thường xuyên, đánh - Số tiết dự học/Tổng số tiết,
giá nhận thức, thái độ thảo

10%

luận, chuyên cần, làm bài - Làm bài tập được giao, 10%

20%

tập
2

Điểm kiểm tra định kỳ

- 1 bài kiểm tra viết 1 tiết trên
lớp

4

Thi kết thúc học phần

- Thi viết (60 phút)

20%
60%

Cách tính điểm:
- Sinh viên không tham gia đủ 80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu.
- Điểm thành phần để điểm lẻ đến một chữ số thập phân.
- Điểm kết thúc học phần làm tròn đến phần nguyên.

Ghi chú

11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần
Tuần

1

2

3

4

Nội dung
Chƣơng I: KHÁI QUÁT VỀ
KINH TẾ HỌC
1. Kinh tế học là gì
- Định nghĩa, đặc điểm
- Kinh tế học vi mô và kinh tế học
vĩ mô
- Kinh tế học thực chứng và kinh tế
học chuẩn tắc
2. Những vấn đề cơ bản của tổ
chức kinh tế
- Ba vấn đề cơ bản của tổ chức
kinh tế
- Đường giới hạn khả năng sản
xuất
- Quy luật lợi suất cận biên giảm
dần.
3. Những phƣơng pháp nghiên
cứu nguyên lý kinh tế
- Những phương pháp nghiên cứu
các môn khoa học nói chung
- Những phương pháp nghiên cứu
đặc thù: phương pháp trừu tượng
hóa, xây dựng mô hình, phân tích
cận biên, phương pháp lựa
chon….
Chƣơng II:
NGUYÊN LÝ VỀ CUNG VÀ
CẦU
1. Cầu
- KN cầu và các khái niệm có liên
quan
- Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu
- Phân biệt trượt dọc đường cầu và
dịch chuyển đường cầu
2. Cung
- Khái niệm cung và các khái niệm
có liên quan
- Các nhân tố ảnh tưởng đến cung
- Phân biệt trượt dọc đường cung và
dịch chuyển đường cung
3. Cân bằng cung cầu trên thị
trƣờng

Lý
thuyết
(tiết)

Bài tập

Tài liệu
đọc trƣớc

Nhiệm
vụ của
sinh
viên

(4)
1

2

Những
vấn đề
thực tiễn
được kết
hợp vào
giảng lý
thuyết

Kinh tế
học vi mô

BT được
kết hợp
vào trong
bài giảng
lý thuyết

Kinh tế
học vi mô

Chuẩn
bị và
đọc
trước
nội dung
giáo
trình
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(7)

2
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Đọc và
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trước
nội dung
giáo
trình
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- Trạng thái cân bằng cung cầu trên
thị trường
- Trạng thái mất cân bằng cung cầu
trên thị trường
4. Sự điều tiết của chính phủ trên
thị trƣờng
- Các công cụ kiểm soát giá
- Chính sách thuế của chính phủ và
sự ảnh hưởng đến thị trường
Chƣơng III:
LÝ THUYẾT VỀ SỰ LỰA
CHỌN CỦA NGƢỜI TIÊU
DÙNG
1. Sự co giãn của cầu
- KháI niệm về độ co giãn của cầu
theo biến số X
- Độ co giãn của cầu theo giá
- Độ co giãn của cầu theo thu nhập
- Độ co giãn chéo của cầu
2. Lý thuyết về lợi ích
- Khái niệm lợi ích và lợi ích cận
biên
- Quy luật lợi ích cận biên giảm
dần
3. Giải thích sự lựa chọn của
ngƣời tiêu dùng bằng đƣờng
bàng quan và đƣờng ngân sách
- Đường bàng quan và tính chất của
nó
- Đường ngân sách và tính chất của
nó
- Sự lựa chọn tối ưu của người tiêu
dùng
Chƣơng IV: LÝ THUYẾT VỀ
HÀNH VI CỦA DOANH
NGHIỆP
1. Lý thuyết về sản xuất
- Hàm sản xuất
- Sản xuất với một yếu tố đầu vào
biến đổi
- Sản xuất với 2 yếu tố đầu vào biến
đổi
2. Lý thuyết về chi phí
- Khái niệm chi phí và các loại chi
phí
- Chi phí ngắn hạn
- Chi phí dài hạn
3. Nguyên tắc ứng xử của doanh
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nghiệp trong nền kinh tế thị
trƣờng
- Khi doanh nghiệp theo đuổi mục
tiêu tối đa hóa doanh thu
- Khi doanh nghiệp theo đuổi mục
tiêu tối đa hóa lợi nhuận
Chƣơng V: CẤU TRÚC
THỊ TRƢỜNG SẢN PHẨM
1. Thị trƣờng cạnh tranh hoàn hảo
- Đặc điểm của thị trường cạnh tranh
hoàn hảo
- Doanh nghiệp trên thị trường cạnh
tranh hoàn hảo
2. Thị trƣờng độc quyền thuần túy
- Các nguyên nhân sinh ra độc
quyền
- Đặc điểm của thị trường độc quyền
thuần túy
- Doanh nghiệp trên thị trường độc
quyền thuần túy
- Tổn thất của xã hội do độc quyền
Ôn tập và kiểm tra
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2

2
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