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2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN
Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trong việc sử dụng
các mô hình nghiên cứu định lượng để nghiên cứu, phân tích các vấn đề kinh tế, xã
hội. Học xong học phần này, sinh viên có thể nắm vững được các bước trong quy
trình thực hiện nghiên cứu sử dụng mô hình định lượng như xây dựng mô hình hồi
qui tuyến tính, tìm kiếm số liệu, ước lượng mô hình, kiểm định giả thuyết thống kê,
diễn giải kết quả ước lượng, đưa ra dự báo dựa trên kết quả hồi qui, đưa ra các gợi
ý chính sách dựa trên kết quả ước lượng. Học phần này cũng trang bị cho sinh viên
kỹ năng sử dụng phần mềm thống kê để phân tích mô tả thống kê cũng như ước
lượng các mô hình hồi qui, và kiểm định các bệnh của mô hình.

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN
3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng và mức độ tự chủ, trách nhiệm
3.1.1 Về kiến thức
- CLO1: Hiểu và thực hành được các bước trong quy trình thực hiện nghiên cứu sử
dụng mô hình định lượng như: xây dựng mô hình hồi qui tuyến tính, tìm kiếm số
liệu, ước lượng mô hình, kiểm định giả thuyết thống kê, diễn giải kết quả ước lượng,
đưa ra dự báo dựa trên kết quả hồi qui, đưa ra các gợi ý chính sách dựa trên kết
quả ước lượng, và kiểm định các khuyết tật của mô hình.
- CLO2: Hiểu và vận dụng được phần mềm thống kê để để phân tích mô tả thống kê
cũng như ước lượng các mô hình hồi qui.

3.1.2. Về kỹ năng
- CLO3: Có kỹ năng sử dụng mô hình định lượng trong phân tích các vấn đề kinh
tế, xã hội đúng qui trình.
- CLO4: Có kỹ năng sử dụng phần mềm thống kê chuyên dụng trong phân tích định
lượng
3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm
- CLO5: Có năng lực làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, tích luỹ kiến thức và
kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- CLO6: Có trách nhiệm với việc học.

3.2. Ma trận đóng góp của CĐR học phần tới CĐR của Chương trình đào tạo
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4. HỌC LIỆU
4.1. Giáo trình
1. Nguyễn Quang Dong & Nguyễn Thị Minh, 2013, Kinh tế lượng, NXB Đại học
Kinh tế quốc dân.
4.2. Tài liệu tham khảo bắt buộc
2. J.,M.,Wooldridge, 2019, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 5th
Edition, Cengage Learning.

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
5.1. Nội dung học phần

Buổi

Nội dung

Phân bổ thời gian
Giảng dạy trên
lớp
Lý
thuyết

Thực
hành,
thảo
(thuyết luận
giảng)
(2)
(1)

1

2

3

Giới thiệu về Kinh
tế lượng
Chương 1: Phân
tích hồi quy

Tiểu
luận,
bài
tập
lớn,
thực
tế

Đóng góp
vào CLO
Tự
học,
chuẩn
bị có
hướng
dẫn

(4)

(3)
1

3

0

0

6

1
3

0

0

6

Chương 2: Mô hình
hồi quy tuyến tính 2
biến

1
3

0

0

6

4

Chương 2 (tiếp)

3

0

0

6

1,2,3,4

5

Chương 2 (tiếp)

0

3

4.5

1.5

1,2,3,4

6

Chương 3: Mô hình
hồi quy tuyến tính
đa biến

3

0

0

6

7

Chương 3 (tiếp)

3

0

0

6

1,2,3,4,5,6

8

Chương 3 (tiếp)

0

3

4.5

1.5

1,2,3,4,5,6

9

Chương 4: Suy diễn
thống kê

3

0

0

6

10

Chương 4 (tiếp)

3

0

0

6

1,2,3,4,5,6

11

Chương 4 (tiếp)

0

3

4.5

1.5

1,2,3,4,5,6

12

Chương 5: Biến
định tính

13

14

15

Chương 5: Biến
định tính (tiếp)
Chương 6: Vi phạm
các giả định của mô
hình hồi quy tuyến
tính cổ điển
Chương 6: Vi phạm
các giả định của mô
hình hồi quy tuyến
tính cổ điển (tiếp)

Tổng cộng (giờ)

1,3

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6
3

0

0

6

1,2,3,4,5,6
0

3

4.5

1.5

1,2,3,4,5,6

3

0

0

6

1,2,3,4,5,6

0

3

4.5

1.5

30

15

22.5

67.5

5.2. Kế hoạch giảng dạy
Buổi

1

Hoạt động dạy
và học

Số
giờ

Lý thuyết

3

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6

Kiểm tra, đánh
giá

Nội dung chính
- Kinh tế lượng là gì?

Tại sao phải học Kinh tế
lượng
- Phương pháp luận của kinh
tế lượng
- Dữ liệu cho phân tích kinh
tế lượng
-

- Đọc bài mở đầu (trang 7 – 9)

- Tải phần mềm STATA
Hỏi sinh viên những câu hỏi sau:
- Kinh tế lượng là gì?
- Tại sao chúng ta phải học Kinh tế
lượng?

Đóng góp vào
CLO
1

2

Lý thuyết

3

1. Khái niệm phân tích hồi quy
1.1. Khái niệm và ví dụ
1.2. Sự khác nhau giữa các dạng
quan hệ
1.2.1. Quan hệ tất định và quan hệ
thống kê
1.2.2. Hồi quy và tương quan
1.2.3. Hồi quy và quan hệ nhân quả
2. Mô hình hồi quy tuyến tính
2.1. Mô hình hồi quy tổng thể
2.2. Mô hình hồi quy mẫu

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6

Kiểm tra, đánh
giá

2.3. Sai số ngẫu nhiên

Đọc chương 1: Mô hình hồi quy
tuyến tính 2 biến (trang 23 – 30)

Hỏi sinh viên câu hỏi sau:
- Sự khác biệt giữa quan hệ nhân quả
và quan hệ tương quan là gì?
- Sự khác biệt giữa hàm hồi quy tổng
thể và hàm hồi quy mẫu là gì?

1

3

Lý thuyết

3

2.4. Các tính chất của các ước lượng
OLS

1

2.5. Hệ số xác định
2.6. Các vấn đề khác

2.7. Sử dụng STATA để hồi
quy mô hình hồi quy 2 biến
Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6

Kiểm tra, đánh
giá

Hỏi sinh viên những câu hỏi sau:
- Thế nào là ước không chệch và hiệu
quả?
- Lệnh STATA để chạy hồi quy là gì?

4

Lý thuyết

3

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

0

- Thực hành hồi quy mô hình

2 biến với phần mềm STATA
Làm bài tập ước lượng mô hình hồi
quy 2 biến

1,2,3,4

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn
Kiểm tra, đánh
giá

5

Lý thuyết

6

Hỏi sinh viên câu hỏi sau: Hãy nêu
các câu lệnh chạy hồi quy trên
STATA.
0

Thực hành, thảo
luận

3

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

4.5

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

1.5

Kiểm tra, đánh
giá

Thực hành hồi quy mô hình 2
biến với phần mềm STATA

1,2,3,4

Làm bài tập ước lượng mô hình hồi
quy 2 biến

- Xem trước bài tập chương 1

- Tập sử dụng STATA ở nhà
Hỏi sinh viên những câu hỏi sau:
- Giả thiết tính không chệch của ước
lượng OLS được hiểu như thế nào?
- Hãy nêu các giả thiết của mô hình
hồi quy tuyến tính đơn.

6

Lý thuyết

3

3.1. Mô hình hồi quy 3 biến
3.1.1. Xây dựng mô hình
3.1.2. Ước lượng các tham số trong
mô hình

1,3

Thực hành, thảo
luận

0

3.1.3. Các giả định của mô hình hồi
quy tuyến tính cổ điển
3.1.4. Tính chất của các ước lượng
OLS

3.1.5. Hệ số xác định và hệ số
xác định hiệu chỉnh

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6

Kiểm tra, đánh
giá

Đọc Chương 2: Mô hình hồi
quy bội (trang 79 – 91)

Hỏi sinh viên những câu hỏi sau:
- Hãy nêu các giả thiết của mô hình
hồi quy tuyến tính cổ điển.
- Giả thiết phương sai sai số thuần
nhất được hiểu như thế nào?

7

Lý thuyết

3

3.2. Mô hình hồi quy k biến
3.3. Mối quan hệ phi tuyến tính giữa
biến phụ thuộc và biến độc lập

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

0

3.4. Sử dụng STATA để hồi
quy mô hình hồi quy đa biến

1,2,3,4,5,6

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn
Kiểm tra, đánh
giá

6

Đọc Chương 2: Mô hình hồi
quy bội (trang 91 - 109)

Hỏi sinh viên câu hỏi sau:
- Câu lệnh chạy hồi quy trên STATA
là gì?
- Hãy đọc kết quả hồi quy trên
STATA

8

Lý thuyết

0

Thực hành, thảo
luận

3

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

4.5

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

1.5

Kiểm tra, đánh
giá

- Thực hành hồi quy mô hình

đa biến với phần mềm STATA
- Nắm vững ý nghĩa các con
số trong bảng kết quả STATA
Làm bài tập ước lượng mô hình hồi
quy đa biến

- Xem trước bài tập chương 2

Tập sử dụng STATA với mô
hình hồi quy đa biến
Hỏi sinh viên câu hỏi sau:
- Câu lệnh chạy hồi quy trên STATA
là gì?
- Hãy đọc kết quả hồi quy trên
STATA

1,2,3,4,5,6

9

Lý thuyết

3

4.1. Xây dựng khoảng tin cậy

1,2,3,4,5,6

4.1.1. Xây dựng KTC cho hệ số hồi
quy
4.1.2. Xây dựng KTC cho phương
sai của sai số ngẫu nghiên
4.2. Kiểm định giả thuyết
4.2.1. Kiểm định từng hệ số hồi quy
riêng biệt
4.2.1.1. Phương pháp KTC

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6

Kiểm tra, đánh
giá

4.2.1.2. Phương pháp kiểm định t
4.2.1.3. Phương pháp p-value

Đọc Chương 3: Suy diễn
thống kê và dự báo từ mô
hình hồi quy (trang 133 – 146)

Hỏi sinh viên những câu hỏi sau:
- t-test được hiểu như thế nào?
- p-value là gì?

10

Lý thuyết

3

4.2.2. Kiểm định đồng thời nhiều hệ
số hồi quy
4.2.2.1. Kiểm định sự phù hợp của
mô hình hồi quy

1,2,3,4,5,6

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6

Kiểm tra, đánh
giá

4.2.2.2. Kiểm định thu hẹp hồi quy
4.2.2.3. Kiểm dịnh tác động bằng
nhau của hai hệ số hồi quy

Đọc chương 3: Suy diễn thống
kê và dự báo từ mô hình hồi
quy (trang 147 – 160)

Hỏi sinh viên những câu hỏi sau:
- Khi nào ta sử dụng kiểm định F?
- Khi ta muốn kiểm định sự phù hợp
của hàm hồi quy thì ta sử dụng kiểm
định gì?

11

Lý thuyết

0

Thực hành, thảo
luận

3

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

4.5

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

1.5

Kiểm định và suy diễn kết
quả từ STATA

Tìm hiểu cách kiểm định từ
kết quả STATA

1,2,3,4,5,6

Kiểm tra, đánh
giá

Hỏi sinh viên câu hỏi sau:
- Phân biệt kiểm định t và kiểm định
F
- Khoảng tin cậy được hiểu là gì?

12

Lý thuyết

3

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6

Kiểm tra, đánh
giá

13

5.1. Khái niệm biến định tính
5.2. Mô hình có chứa biến độc lập là
biến định tính
5.3. Mô hình với biến giả là biến
tương tác
5.4. Trường hợp biến định tính có
nhiều phạm trù

1,2,3,4,5,6

Đọc chương 4: Phân tích hồi
quy với biến định tính (trang
177 – 200)

Hỏi sinh viên những câu hỏi sau:
Khi nào ta dùng biến giả?
Phạm trù cơ sở là gì?

Lý thuyết

0

Thực hành, thảo
luận

3

- Thực hành hồi quy mô hình

có biến giả với phần mềm
STATA
- Nắm vững ý nghĩa các con
số trong bảng kết quả STATA

1,2,3,4,5,6

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

4.5

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

1.5

Hỏi sinh viên câu hỏi sau:
- Câu lệnh chạy hồi quy trên
STATA là gì?
- Hãy đọc kết quả hồi quy
trên STATA

Kiểm tra, đánh
giá
14

Lý thuyết

3

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

0

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

6

Kiểm tra, đánh
giá

6.1. Đa cộng tuyến
6.2. Phương sai sai số thay đổi
6.3. Tự tương quan

Đọc chương 5: Kiểm định và
lựa chọn mô hình (trang 201 –
259)

Hỏi sinh viên những câu hỏi sau:
Đa cộng tuyến là gì?
Phương sai sai số thay đổi là
gì?
Tự tương quan là gì?

1,2,3,4,5,6

15

Lý thuyết

0

Thực hành, thảo
luận

3

Tiểu luận, bài
tập nhóm, thực
tế

4.5

Tự học, chuẩn
bị có hướng dẫn

1.5

Kiểm tra, đánh
giá

Thực hành phát hiện các kiểm
định vi phạm các giả định của
mô hồi quy trên STATA

Tìm hiểu cách kiểm định trên
STATA

Hỏi sinh viên những câu hỏi sau:
Làm thế nào để phát hiện mô
hình có vấn đề về đa cộng tuyến?
Làm thế nào để phát hiện mô
hình có vấn đề về phương sai sai
số thay đổi.

6. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN
6.1. Nhiệm vụ của sinh viên
- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp.
- Hoàn thành các bài tập được giao.
- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần.
6.2. Quy định về thi cử, học vụ
- Sinh viên phải dự lớp đầy đủ, đảm bảo tối thiểu 80% các buổi học trên lớp.
- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao đối với học phần.
- Quy định khác:

1,2,3,4,5,6

- Theo quy chế đào tạo hiện hành;
- Bài tập giống nhau đến 50% trừ 1/2 số điểm;
- Bài tập giống nhau trên 50% bị điểm không;
- Những học viên không nhận bài tập, không nộp hoặc nộp chậm quá quy định đều bị điểm 0.

7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10.
- Các thành phần đánh giá:

Hình thức

Đánh
giá quá
trình

Chuyên
cần

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh
giá

CLO

- Tham gia đầy đủ
các buổi học trên
lớp

- Số lần có
mặt trên lớp
và tham gia
vào bài học

1,2,3,4,5,6

- Trả lời các câu
hỏi, bài tập, đóng
góp vào bài giảng

- Làm đầy đủ
bài tập được
giao

Trọng
số

10%

Tiểu
luận

Tiểu luận từ 10-15
trang A4

- Xác định vấn
đề rõ ràng, hợp
lí, khả thi

1,2,3,4,5,6

30%

- Phân tích
logic, đi thẳng
vào vấn đề, liên
hệ thực tế
-Tài liệu sử
dụng phong
phú, đa dạng
- Ngôn ngữ
trong sáng,
trích dẫn, sử
dụng tài liệu
tham khảo hợp
lệ

Đánh
giá
tổng
kết

Thi hết
học
phần

- Hình thức: Thi viết
- Nội dung: Các vấn đề
đã được học

- Trả lời rõ
ràng, chính xác
câu hỏi tự luận

1,2,3,4,5,6,
7,8

60%

- Trả lời rõ
ràng, chính xác
câu hỏi trắc
nghiệm

gồm
câu hỏi
trắc
nghiệm
và tự
luận
trong
60 phút

Tổng

100%

TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG

