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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kinh tế vĩ mô 1(Macroeconomics1)
- Mã số học phần: KT102
- Số tín chỉ

: 3 TC (35 tiết lý thuyết; 20 tiết thực hành )

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn

: Kinh tế

- Khoa/Viện : Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ
3. Học phần tiên quyết: không có
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần gồm 08 chương nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ sở về các
lý thuyết kinh tế vĩ mô làm nền tảng để sinh viên học các phần kinh tế tiếp theo. Nội
dung cụ thể của học phần bao gồm; chương 1 mở đầu giới thiệu cho người một cách
khái quát về kinh tế học vĩ mô; chương 2 cung cấp cho người học về các khái niệm
và phướng pháp tính GNP, GDP và CPI; chương 3 trình bày về việc phân phối thu
nhập quốc dân trong nền kinh tế; chương 4 và chương 5 trình bày các nội dung về
lạm phát và thất nghiệp; chương 6 tìm hiểu về hoạt động của nền kinh tế mở, đặc
điểm và bản chất hoạt động của các loại thị trường; chương 7 tìm hiểu về tổng cung,
tổng cầu trong nền kinh tế ngắn hạn và chương 8 tìm hiểu về mô hình IS-LM.
5. Mục tiêu của học phần:
5.1 Kiến thức: Thông qua môn học sinh viên được trang bị các lý thuyết căn bản về
kinh tế vĩ mô như: đo lường sản lượng quốc gia, vận dụng chính sách tài chính, chính
sách tiền tệ vào mô hình nền kinh tế đóng và nền kinh tế mở, làm cơ sở đề nghiên cứu
kinh tế trong nước và quốc tế.
5.2 Kỹ năng: Có khả năng tự học bao gồm đọc và tự nghiên cứu. Sinh viên có khả
năng phân tích, tổng hợp và phân tích các mối quan hệ về các yêu tố trong tổng thể
nền kinh tế
5.3 Thái độ: Sinh viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cá nhân tốt như; trung thực
có trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỷ luật.
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6. Đề cương học phần:
Nội dung
Chương 1. Các khái niệm chung
1.1. Khái niệm chung về kinh tế vĩ mô
1.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất
1.3. Vai trò của chính phủ
1.4. Các công cụ chính sách

Số tiết
2

Chương 2. Đo lường sản lượng quốc gia
2.1. GDP
2.2. GNP
2.3. CPI
Chương 3. Phân phối thu nhập quốc dân
3.1. Cung hàng hóa
3.2. Cầu hàng hóa
3.3. Phân phối hàng hóa
Chương 4. Thất nghiệp
4.1. Phân loại thất nghiệp
4.2. Mô hình giải thích thất nghiệp
4.3. Nguyên nhân thất nghiệp
Chương 5. Tiền và lạm phát
5.1. Chức năng của tiền
5.2. Lý thuyết định lượng tiền
5.3. Nguyên nhân lạm phát
Chương 6. Mô hình nền kinh tế mở
6.1. Chính sách tài chính
6.2. Chính sách tiền tệ
6.3. Tỷ giá
6.4. Nguyên nhân biến động tỷ giá

3

Chương 7. Biến động kinh tế trong ngắn hạn
7.1. Tổng cầu
7.2. Tổng cung
7.3. Biến động do tổng cầu
7.4. Biến động do tổng cung

5

Chương 8. Mô hình IS - LM
8.1. Dấu kéo Keynes
8.2. Mô hình IS
8.3. Mô hình LM
8.4. Cân bằng của nền kinh tế

5

Thực hành

20

7. Phương pháp giảng dạy:
Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập thực hành.
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5

5

5

5

8. Đánh giá:
1. Kiểm tra giữa kỳ: 30%
2. Kiểm tra cuối kỳ: 70%
9. Tài liệu học tập:
1. Lê Khương Ninh, 2007. Kinh tế học vĩ mô.
2. Nguyễn Văn Ngọc, 2010. Bài giảng nguyên lý kinh tế vĩ mô. Đại học kinh tế
quốc dân.
3. Nguyễn Văn Luân, 2005. Kinh tế học vĩ mô. Đại học Kinh tế TP. HCM.
4. Phạm Chung, 2011.Kinh tế vĩ mô phân tích. NXB Đại học Quốc gia TPHCM
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