UBND TỈNH THÁI BÌNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH

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

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ VĨ MÔ
Ngành đào tạo: Khối ngành Kinh tế, Luật
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 900/QĐ-ĐHTB, ngày 07/12/2017)
1. Tên học phần: Kinh tế vĩ mô
2. Số tín chỉ: 3 (3,0)
4. Trình độ: Sinh viên năm thứ hai
4. Phân bổ thời gian
- Lên lớp: 45 tiết (3 tiết lên lớp/tuần, 1 tiết = 50 phút)
Lý thuyết: 35 tiết
Bài tập, kiểm tra: 10 tiết
- Tự học: 45 x 2 = 90 giờ
5. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô
6. Mục tiêu của học phần
6.1. Về kiến thức
Trang bị cho người học những kiến thức lý luận cơ bản về kinh tế vĩ mô như: Tổng sản
phẩm quốc dân, thu nhập quốc dân; Tổng cầu và chính sách tài khóa; Tiền tệ và chính sách
tiền tệ; Tổng cung và chu kỳ kinh doanh; Thất nghiệp và lạm phát; Kinh tế vĩ mô của nền
kinh tế mở.
6.2. Về kỹ năng
Người học biết dựa vào kiến thức cơ bản để phân tích, đánh giá, vận dụng những kiến
thức đã học vào nghiên cứu bản chất của hiện tượng kinh tế, tính quy luật, xu hướng vận
động của các hiện tượng và quy luật của kinh tế thị trường
6.3. Về thái độ
- Có ý thức đúng đắn trong việc nhìn nhận, đánh giá đường lối, chính sách, pháp luật
của Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà
nước.
- Hình thành tư duy độc lập, năng lực tự học, tự nghiên cứu khoa học.
- Có thái độ làm việc tích cực. Thái độ hợp tác, chia sẻ khi làm việc nhóm.
7. Mô tả các nội dung học phần
Môn học cung cấp cho sinh viên các vấn đề cơ bản của kinh tế học vĩ mô: Tổng sản
phẩm và thu nhập quốc dân; Tổng cầu và chính sách tài khoá; Tiền tệ và chính sách tiền tệ;
Tổng cung và chu kỳ kinh doanh; Thất nghiệp và lạm phát; Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế
mở; từ đó giúp sinh viên hướng giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế.
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8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng
5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo
hệ thống tín chỉ, qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình.
- 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, làm bài tập ở nhà theo yêu
cầu của giảng viên.
- Có đủ 3 bài kiểm tra định kỳ.
- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần.
- Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.
9. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính
[1] Tập bài giảng Kinh tế vĩ mô (Đại học), Trường Đại học Thái Bình.
[2] Hệ thống bài tập Kinh tế vĩ mô, Trường Đại học Thái Bình.
[3] Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Giáo trình Nguyên lý Kinh tế vĩ mô, NXB Lao
động, Hà Nội, 2012.
- Sách tham khảo
[4] PGS.TS Nguyễn Văn Dần, Học viện Tài chính, Kinh tế học vĩ mô, NXB Tài chính,
Hà Nội, 2010.
[5] Học viện Tài chính, Kinh tế vĩ mô, NXB Tài chính, Hà Nội, 1998.
[6] Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hướng dẫn thực hành Kinh tế vĩ mô, NXB
Thống kê, Hà Nội, 2002.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
10.1. Tiêu chí đánh giá
STT
Điểm thành phần
Quy định
Trọng số Ghi chú
- Số tiết dự học/Tổng
Điểm thường xuyên, đánh giá số tiết: 10%.
1
nhận thức, thái độ, chuyên
- Số bài tập đã
10%
cần, làm bài tập ở nhà.
làm/Tổng số bài tập
được giao: 10%.
- 3 bài kiểm tra viết 1
2
Điểm kiểm tra định kỳ:
30%
tiết (trên lớp).
3
Thi kết thúc học phần
- Thi viết (90’)
60%
10.2. 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.
11. Thang điểm: 10
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12. Nội dung chi tiết học phần
Tuần

1

2

3

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về kinh tế
học vĩ mô
I. Khái niệm kinh tế học
II. Tổ chức kinh tế của một nền
kinh tế hỗn hợp
1. Ba vấn đề kinh tế cơ bản của một
nền kinh tế
2. Mô hình kinh tế
III. Một số quy luật kinh tế cơ bản
1. Chi phí cơ hội
2. Quy luật khan hiếm
3. Quy luật lợi suất giảm dần
4. Quy luật thu nhập giảm dần và chi
phí tương đối ngày càng tăng
IV. Phân tích cung cầu
1. Phân tích cầu
2. Phân tích cung
3. Cân bằng cung cầu
V. Đối tượng và phương pháp
nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô
1. Đối tượng nghiên cứu
2. Phương pháp nghiên cứu
VI. Mục tiêu và công cụ chính sách
điều tiết vĩ mô
1. Các mục tiêu kinh tế vĩ mô
2. Các công cụ chính sách
VII. Tổng cung và tổng cầu
1. Tổng cầu
2. Tổng cung
3. Mô hình cân bằng tổng cung tổng cầu
Bài tập chương 1
Chương 2: Tổng sản phẩm và thu
nhập quốc dân
I. Tổng sản phẩm quốc nội, tổng
sản phẩm quốc dân
1. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
2. Tổng sản phẩm quốc dân (GNP)
3. Sự khác nhau giữa GNP và GDP
II. Phương pháp xác định tổng sản
phẩm quốc nội
1. Sơ đồ luân chuyển kinh tế vĩ mô
2. Phương pháp xác định GDP

Lên
lớp
(tiết)

3

2

2

3

Bài tập/
Thảo
luẩn/
Kiểm
tra (tiết)

Tài liệu
đọc trước

Nhiệm vụ
của sinh viên

0

Tài liệu [1]:
Chương 1
(I, II, III)
Đọc thêm
Tài liệu [4]:
Chương 1
(tr5 - tr24).
Tài liệu [5]:
Chương 1
(tr10 - tr33)
Tài liệu [6]:
Chương 1
(tr5 - tr33)

- Chuẩn bị và đọc
trước: Nội dung
bài học trong Tài
liệu [1].
- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu [4],
[5],[6]
- Làm bài tập
chương 1
(Tài liệu [2])
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Tài liệu [1]:
Chương 1
(IV, V, VI,
VII)
Đọc thêm
Tài liệu [4]:
Chương 1
(tr35 - tr53)
Tài liệu [5]:
Chương 1
(tr33 - tr42)

- Chuẩn bị và đọc
trước:
Nội dung bài học
trong Tài liệu [1].
- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu [4],
[5]
- Làm bài tập
chương 1
(Tài liệu [2])
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Tài liệu [1]:
Chương 2
(I, II)
Đọc thêm
Tài liệu [3]:
Chương 2
(tr27 - tr49),
Tài liệu [4]:
Chương 2
(tr57 - tr77)

- Chuẩn bị và đọc
trước:
Nội dung bài học
trong Tài liệu [1].
- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu [3],
[4]
- Làm bài tập
chương 2
(Tài liệu [2])

Tuần

4

Nội dung

III. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu
phản ánh kết quả của nền kinh tế
1. Quan hệ giữa GNP và GDP
2. Quan hệ giữa GNP và tổng sản
phẩm quốc dân ròng (NNP) 3. Quan
hệ giữa thu nhập quốc dân (Y) và thu
nhập khả dụng (YD)
IV. Các đồng nhất thức kinh tế vĩ
mô cơ bản
1. Đồng nhất thức tiết kiệm và đầu tư
2. Đồng nhất thức mô tả mối quan hệ
giữa các khu vực trong nền kinh tế

Lên
lớp
(tiết)

3

Bài tập/
Thảo
luẩn/
Kiểm
tra (tiết)

Tài liệu
đọc trước

Nhiệm vụ
của sinh viên

0

Tài liệu [1]:
Chương 2
(III, IV)
Đọc thêm
Tài liệu [4]:
Chương 2
(tr70 - tr71)
Tài liệu [5]:
Chương 2
(tr59 - tr66)

- Chuẩn bị và đọc
trước:
Nội dung bài học
trong Tài liệu [1].
- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu [4],
[5]
- Làm bài tập
chương 2
(Tài liệu [2])

Tài liệu [1]:
Chương 2
(IV),
chương 3 (I)
Đọc thêm
Tài liệu [3]:
Chương 7
(tr153tr181)
Tài liệu [4]:
Chương 3
(tr83 - tr86)
Tài liệu [5]:
Chương 3
(tr67 - tr78)
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3. Đồng nhất thức mô tả mối quan hệ
giữa tổng các khoản bơm vào nền
kinh tế và tổng các khoản rút ra
Bài tập chương 2
Chương 3: Tổng cầu và chính sách
tài khóa
I. Tổng cầu trong mô hình giản đơn
1. Hàm tiêu dùng (C)
2. Hàm đầu tư (I)
3. Hàm tổng cầu và phương pháp xác
định sản lượng cân bằng
4. Số nhân chi tiêu (m)

2

1

6

II. Tổng cầu trong nền kinh tế đóng
có sự tham gia của chính phủ
1. Chi tiêu của Chính phủ và tổng
cầu
2. Thuế và tổng cầu
III. Tổng cầu trong nền kinh tế mở
1. Hàm xuất và nhập khẩu theo sản
lượng
2. Cán cân thương mại
3. Hàm tổng cầu của nền kinh tế mở
4. Xác định sản lượng cân bằng

3

0
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IV. Chính sách tài khóa
1. Chính sách tài khoá trong lý
thuyết
2. Chính sách tài khóa trong thực tế

2

4

1

- Chuẩn bị và đọc
trước: Nội dung
bài học trong Tài
liệu [1].
- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu
[3],[4],[5]
- Làm bài tập
chương 2, 3 (Tài
liệu [2])
- Kiểm tra định
kỳ, nội dung:
Chương 1, 2 (hình
thức: viết trên
lớp)
- Chuẩn bị và đọc
Tài liệu [1]:
trước:
Chương 3
Nội dung bài học
(II, III)
trong Tài liệu [1].
Đọc thêm
- Đọc các nội
Tài liệu [4]:
dung có liên quan
Chương 5
trong Tài liệu [4],
(tr102[5]
tr115)
- Làm bài tập
Tài liệu [5]:
chương 3
Chương 3
(Tài liệu [2])
(tr78 - tr89)
Tài liệu [1]:
Chương 3
(IV),
chương 4 (I)

- Chuẩn bị và đọc
trước:
Nội dung bài học
trong Tài liệu [1].

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Bài tập/
Thảo
luẩn/
Kiểm
tra (tiết)

3. Chính sách tài khoá và vấn đề
thâm hụt Ngân sách
4. Thâm hụt ngân sách và vấn đề
tháo lui đầu tư
5. Các biện pháp tài trợ cho thâm hụt
ngân sách
Bài tập chương 3
Chương 4: Tiền tệ và chính sách
tiền tệ
I. Khái niệm, chức năng và phân
loại tiền
1. Khái niệm
2. Chức năng
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3. Phân loại
II. Thị trường tiền tệ
1. Cầu tiền tệ (MD)
2. Cung tiền tệ (MS)
3. Ngân hàng Trung ương và các
công cụ điều tiết cung tiền
III. Cân bằng thị trường tiền tệ
1. Trạng thái cân bằng của thị trường
tiền tệ
2. Thay đổi trạng thái cân bằng của
thị trường tiền tệ
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IV. Tiền tệ, lãi suất và tổng cầu
1. Lãi suất với tiêu dùng, đầu tư và
xuất khẩu ròng
2. Mô hình IS - LM
V. Chính sách tài khóa, tiền tệ và sự
phối hợp hai chính sách này
1. Chính sách tài khoá
2. Chính sách tiền tệ
3. Phối hợp chính sách tài khoá và
tiền tệ
Bài tập chương 4
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Bài tập chương 4 (tiếp)
Chương 5: Tổng cung và chu kỳ
kinh doanh
I. Tổng cung và thị trường lao động
1. Thị trường lao động
2. Giá cả, tiền công và việc làm

2

2

2

5

1

1

1

Tài liệu
đọc trước

Nhiệm vụ
của sinh viên

Đọc thêm
Tài liệu [3]:
Chương 7
(tr181 tr192)
Tài liệu [4]:
Chương 5
(tr173tr201)
chương 4
(tr127tr129)

- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu [3],
[4]
- Làm bài tập
chương 3
(Tài liệu [2])

Tài liệu [1]:
Chương 4
(I, II, III)
Đọc thêm
Tài liệu [3]:
Chương 8
(tr197tr218)
Tài liệu [4]:
Chương 4
(tr129tr137)
Tài liệu [1]:
Chương 4
(IV, V)
Đọc thêm
Tài liệu [3]:
Chương 8
(tr218tr225)
Tài liệu [5]:
Chương 3
(tr124tr139)
Tài liệu [1]:
Chương 5
(I)
Đọc thêm
Tài liệu [5]:
Chương 5
(tr140-

- Chuẩn bị và đọc
trước:
Nội dung bài học
trong Tài liệu [1].
- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu [3],
[4]
- Làm bài tập
chương 4
(Tài liệu [2])
- Chuẩn bị và đọc
trước:
Nội dung bài học
trong Tài liệu [1].
- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu [3],
[5]
- Làm bài tập
chương 4
(Tài liệu [2])
- Chuẩn bị và đọc
trước:
Nội dung bài học
trong TL [1]
- Đọc các nội dung
có liên quan trong
TL[5]

Tuần

Nội dung

Lên
lớp
(tiết)

Bài tập/
Thảo
luẩn/
Kiểm
tra (tiết)

3. Hai trường hợp đặc biệt của đường
tổng cung ngắn hạn
4. Đường tổng cung thực tế ngắn hạn
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II. Mối quan hệ giữa tổng cung,
tổng cầu và quá trình tự điều chỉnh
của nền kinh tế
1. Mối quan hệ giữa tổng cung và
tổng cầu
2. Sự điều chỉnh trong ngắn hạn,
trung hạn, dài hạn
III. Chu kỳ kinh doanh
Bài tập chương 5
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Chương 6: Thất nghiệp và lạm
phát
I. Thất nghiệp
1. Thế nào là thất nghiệp
2. Tác hại của thất nghiệp
3. Phân loại thất nghiệp
4. Tỷ lệ thất nghiệp
5. Hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp
II. Lạm phát
1. Khái niệm và phân loại lạm phát
2. Các nguyên nhân gây ra lạm phát
3. Những tổn thất xã hội của lạm phát
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III. Mối quan hệ giữa lạm phát và
thất nghiệp
1. Đường Phillips ban đầu
2. Đường Phillips mở rộng
3. Đường Phillips dài hạn
IV. Các giải pháp khắc phục lạm
phát
Bài tập chương 6

Tài liệu
đọc trước

tr156)

2

3

2

6

1

0

1

Tài liệu [1]:
Chương 5
(II, III)
Đọc thêm
Tài liệu [4]:
Chương 7
(tr300tr307)
Tài liệu [5]:
Chương 5
(tr156tr164)
Tài liệu [1]:
Chương 6
(I, II)
Đọc thêm
Tài liệu [3]:
Chương 5
(tr115tr130)
Chương 9
(tr229tr250)
Tài liệu [5]:
Chương 5
(tr164tr191)
Tài liệu [1]:
C6 (III)
Đọc thêm
Tài liệu [4]:
Chương 9
(tr381 tr390)
Tài liệu [5]:
C6 (tr192tr197)

Nhiệm vụ
của sinh viên

- Làm bài tập
chương 4, 5 TL[2]
- Kiểm tra định
kỳ, nội dung:
Chương 3, 4, 5
(hình thức: viết
trên lớp)
- Chuẩn bị và đọc
trước: Nội dung
bài học trong TL
[1].
- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu [4],
[5]
- Làm bài tập
chương 5
(Tài liệu [2])

- Chuẩn bị và đọc
trước: Nội dung
bài học trong TL
[1].
- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu [3],
[5]
- Làm bài tập
chương 5, 6 (Tài
liệu [2])
- Chuẩn bị và đọc
trước: Nội dung
bài học trong Tài
liệu[1]
- Đọc các nội
dung có liên quan
trong Tài liệu [4],
[5]
- Làm bài tập C6
(Tài liệu [2])

Tuần

14

15

Nội dung

Chương 7: Kinh tế vĩ mô của nền
kinh tế mở
I. Cán cân thanh toán quốc tế
1. Khái niệm
2. Các tài khoản của cán cân thanh
toán quốc tế
II. Tỷ giá hối đoái
1. Khái niệm và đo lường
2. Thị trường ngoại hối

III. Quản lý tỷ giá hối đoái
1. Hệ thống tỷ giá hối đoái cố định
2. Hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi có
quản lý
IV. Tác động của sự thay đổi tỷ giá
hối đoái đến nền kinh tế
Bài tập chương 7
Hệ thống ôn tập hết môn

Bài tập/
Thảo
luẩn/
Kiểm
tra (tiết)

Tài liệu
đọc trước

3

0

Tài liệu [1]:
Chương 7
(I, II)
Đọc thêm
Tài liệu [3]:
Chương 10
(tr254tr270)

2

1

Lên
lớp
(tiết)

- Chuẩn bị và đọc
trước: Nội dung
bài học trong Tài
liệu[1]
- Đọc các nội dung
có liên quan trong
TL[3]
- Làm bài tập
chương 6, 7 TL[2]
- Chuẩn bị và đọc
trước: Nội dung
bài học trong Tài
Tài liệu [1]:
liệu[1]
Chương 7
- Đọc các nội
(III)
dung có liên quan
Tài liệu [3]:
trong Tài liệu [3],
Chương 10
[5]
(tr270- Làm bài tập
tr279)
chương 7
Tài liệu [5]:
(Tài liệu [2])
Chương 6
- Kiểm tra định
(tr204kỳ, nội dung:
tr225)
Chương 5, 6, 7
(hình thức: viết
trên lớp)

TRƯỞNG KHOA

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

(Đã ký)

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Phạm Thị Ánh Nguyệt
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Nhiệm vụ
của sinh viên

