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1. Thông tin chung về học phần
- Mã số học phần: KT304
- Số tín chỉ: 3 (LT:3, TH:0)
- Tính chất học phần: tự chọn
- Học phần tiên quyết: Kinh tế học vi mô 1 (KT101)
- Bộ môn phụ trách giảng dạy: Bộ môn Kinh tế - Xã hội nông thôn, Khoa Phát
triển Nông thôn
2. Mô tả học phần:
Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức kinh tế học cơ bản liên quan
đến quá trình sản xuất từ việc lựa chọn các nguồn lực đầu vào, đến qui trình kỹ thuật sản
xuất và bán sản phẩm với mục tiêu đạt được lợi nhuận cao nhất. Đồng thời hướng dẫn
cho sinh viên những phương pháp chung về phân tích sự thay đổi và tác động của các
tham số kinh tế như nguồn lực đầu vào, thu nhập theo qui mô,... Những tham số này
đóng một vai trò thiết yếu trong việc mô tả, đánh giá hiệu quả kinh tế. Song song với
học lý thuyết trên lớp, nhóm sinh viên cần thực hiện phân tích thực tế một trường hợp
sản xuất cụ thể với sự hướng dẫn của giáo viên phụ trách.
3. Mục tiêu của học phần:
- Mục tiêu kiến thức: cấp cho sinh viên những kiến thức kinh tế học cơ bản liên quan
đến quá trình sản xuất từ việc lựa chọn các nguồn lực đầu vào, đến qui trình kỹ thuật sản
xuất và bán sản phẩm với mục tiêu đạt được lợi nhuận cao nhất.
- Mục tiêu kỹ năng: hướng dẫn cho sinh viên những phương pháp chung về phân tích
sự thay đổi và tác động của các tham số kinh tế như nguồn lực đầu vào, thu nhập theo
qui mô,...
- Thái độ, chuyên cần: chủ động, tích cực trong công tác ngiệp vụ.
4. Phương pháp giảng dạy:
Giảng dạy lý thuyết bằng file powpoint kết hợp với bài tập ứng dụng thực tế. Bên cạnh

đó giáo viên cung cấp thêm một số bài tập cho sinh viên làm ở nhà.
5. Phương pháp đánh giá
5.1. Phương pháp giảng dạy: Lý thuyết: 30 tiết và bài tập: 15 tiết
5.2. Đánh giá môn học:
- Kiểm tra giữa học phần: 40%
- Thi kết thúc: 60%
6. Nội dung học phần:
Nội dung

Tiết

A. Phần lý thuyết môn học
Chương 1: Chương giới thiệu
1.1. Các khái niệm

3

1.2. Các giả định
Chương 2: Phân tích sản xuất
2.1. Hàm sản xuất
2.2. Sản lượng biên và sản lượng trung bình
2.3. Công nghệ sản suất và sản lượng
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2.4. Hiệu suất sản xuất
2.5. Một số hàm sản xuất thông dụng
Chương 3: Phân tích chi phí sản xuất
3.1. Chi phí cơ hội của vốn và thời gian
3.2. Chi phí kế toán và chi phí kinh tế
3.3. Chi phí cố định và chi phí biến đổi
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3.4. Vai trò các loại chi phí trong quyết định sản xuất ngắn hạn và
dài hạn
3.5. Tính kinh tế quy mô
Chương 4: Phân tích lợi nhuận
4.1. Một số khái niệm về lợi nhuận
4.2. Điều kiện tối đa hóa lợi nhuận
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4.3. Một số cách định giá sản phẩm phổ biến
4.4. Rủi ro trong quá trình sản xuất
B. Phần hướng dẫn thực hành
1. Xây dựng bảng câu hỏi Mã hoá, nhập liệu
2. Xử lý số liệu (STATA hoặc SPSS)
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3. Phân tích số liệu
4. Trình bày kết quả nghiên cứu

C. Bài tập

15
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4. Slide trình bày tóm tắt nội dung.

