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2. MIÊU TẢ CỦA HỌC PHẦN:

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kĩ năng để phân tích
một số hoạt động kinh doanh căn bản của doanh nghiệp bao gồm: hoạt động cung
cấp, sản xuất, tiêu thụ, đầu tư, tài chính. Từ đó, người học có thể so sánh, đánh giá
khái quát kết quả và hiệu quả kinh doanh, cung cấp thông tin cho nhà quản trị kịp
thời, đầy đủ và chính xác trên các mặt hoạt động của doanh nghiệp.

Học phần Phân tích kinh doanh cũng rèn luyện cho sinh viên tư duy sắc bén để có
thể đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên
những phân tích thông tin sản xuất kinh doanh, tài chính, và đầu tư của doanh
nghiệp.

3. CHUẨN ĐẦU RA CỦA HỌC PHẦN:

3.1. Chuẩn đầu ra về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm

3.1.1. Về kiến thức:

Học xong học phần này, sinh viên có thể:

CLO1: Nhớ và hiểu được các nguồn tài liệu chứa đựng các thông tin cần thiết phục
vụ phân tích kinh doanh

CLO2: Hiểu và vận dụng được các khái niệm, thuật ngữ trong phân tích kinh
doanh. Nắm rõ các nguyên tắc, quy trình, cách tiếp cận, vai trò và chức năng của
các bộ phận trong doanh nghiệp.

CLO3: Vận dụng các công cụ để phân tích các hoạt động sản xuất kinh doanh, tài
chính và đầu tư của doanh nghiệp trong những tình huống cụ thể.

CLO4: Phân tích và đánh giá được các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp



CLO5: Đề xuất được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh
nghiệp.

3.1.2. Về kỹ năng

CLO6: Kỹ năng phân tích và sử dụng thông tin để ra quyết định kinh doanh

CLO7: Kỹ năng sử dụng các phần mềm căn bản hỗ trợ trong việc trình bày và lập
các báo cáo phân tích kinh doanh.

3.1.3. Về mức độ tự chủ và trách nhiệm

CLO8: Có năng lực làm việc độc lập và làm việc nhóm, có khả năng tự học
tập, tích luỹ kiến thức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

CLO9: Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu rõ trách nhiệm đối với xã hội trong lĩnh
vực nghề nghiệp.

3.2. Ma trận đóng góp của chuẩn đầu ra học phần tương thích với chuẩn đầu ra của
chương trình đào tạo
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4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình
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Kinh tế quốc dân

4.2. Tài liệu tham khảo tự chọn

* Sách

(2) Nguyễn Tấn Bình, 2011, Phân tích hoạt động doanh nghiệp, NXB Đại học quốc
gia TP Hồ Chí Minh
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5. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

5.1. Nội dung, kế hoạch chung

Buổi Chương Phương pháp tổ chức dạy học Đóng góp
vào

chuẩn
đầu ra

(5)

Lý thuyết

(thuyết
giảng)

(1)

Thực
hành, thảo

luận

(2)

Tiểu
luận, bài
tập lớn,
thực tế

(3)

Tự học
có

hướng
dẫn

(4)



1 Chương 1: Cơ
sở lý luận của
Phân tích kinh
doanh

3 0 1,5 4,5 1,2,8,9

2 Chương 1: Cơ
sở lý luận của
Phân tích kinh
doanh

3 0 1,5 4,5 1,2,8,9

3 Chương 2:
Phân tích hoạt
động cung cấp

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

7,8,9

4 Chương 2:
Phân tích hoạt
động cung cấp

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

7,8,9

5 Chương 3:
Phân tích hoạt
động sản xuất

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

7,8,9

6 Chương 3:
Phân tích hoạt
động sản xuất

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

7,8,9

7 Chương 3:
Phân tích hoạt
động sản xuất

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

7,8,9



8 Chương 4:
Phân tích hoạt
động tiêu thụ

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

6,7,8,9

9 Chương 4:
Phân tích hoạt
động tiêu thụ

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

6,7,8,9

10 Ôn tập và
Kiểm tra giữa
kỳ

3 1,5 4,5[MOU1] 1,2,3,4,5,

6,7,8,9

11 Chương 5:
Phân tích hoạt
động đầu tư

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

6,7,8,9

12 Chương 5:
Phân tích hoạt
động đầu tư

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

6,7,8,9

13 Chương 6:
Phân tích hoạt
động tài chính

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

6,7,8,9

14 Chương 6:
Phân tích hoạt
động tài chính

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

6,7,8,9



15 Chương 7:
Đánh giá khái
quát tình hình
tài chính và
phân tích khả
năng sinh lợi

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

6,7,8,9

Tổng cộng (giờ) 30 15 22,5 67,5

5.2. Nội dung, kế hoạch chi tiết

* Buổi 1: Chương 1: Cơ sở lý luận của Phân tích kinh doanh

Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra



Lý thuyết (thuyết
giảng)

3 1.1.Khái niệm, mục đích và
nhiệm vụ của phân tích kinh
doanh

1.2.Đối tượng và nội dung nghiên
cứu của phân tích kinh doanh

1,2,8,9

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 1, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Câu hỏi trắc nghiệm nhanh về nội dung chương:

Khái niệm và nội dung Phân tích kinh doanh

* Buổi 2: Chương 1: Cơ sở lý luận của Phân tích kinh doanh

Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra



Lý thuyết (thuyết
giảng)

3 1.3.Phương pháp nghiệp vụ - kỹ
thuật phân tích kinh doanh

1.4. Tổ chức phân tích kinh
doanh

1,2,8,9

Thực hành, thảo
luận

0

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 1, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Câu hỏi trắc nghiệm nhanh về nội dung chương:

Phương pháp, kỹ thuật phân tích kinh doanh

Tổ chức PTKD

* Buổi 3: Chương 2: Phân tích hoạt động cung cấp



Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 2.1. Hoạt động cung cấp và nội
dung, nhiệm vụ phân tích.

2.2. Phân tích kết quả hoạt động
cung cấp vật tư, hàng hoá.

1,2,3,4,5,

7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 2, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Câu hỏi trắc nghiệm nhanh về nội dung chương

* Buổi 4: Chương 2: Phân tích hoạt động cung cấp



Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 2.3. Phân tích kết quả hoạt động
cung ứng lao động.

2.4. Câu hỏi thảo luận và bài tập
vận dụng

1,2,3,4,5,

7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 2, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Câu hỏi trắc nghiệm nhanh về nội dung chương

* Buổi 5: Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất



Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 3.1. Hoạt động sản xuất và nội dung,
nhiệm vụ phân tích.

3.2. Đánh giá khái quát kết quả sản
xuất về mặt quy mô.

1,2,3,4,5,

7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 3, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Câu hỏi trắc nghiệm nhanh về nội dung chương

* Buổi 6: Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất



Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 3.3. Phân tích tốc độ, xu hướng và
nhịp điệu tăng trưởng sản xuất theo
thời gian.

3.4. Phân tích chất lượng sản phẩm

1,2,3,4,5,

7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 3, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Câu hỏi trắc nghiệm nhanh về nội dung chương

* Buổi 7: Chương 3: Phân tích hoạt động sản xuất



Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 3.5. Phân tích mối quan hệ giữa kết
quả sản xuất với tình hính sử dụng
các yếu tố cơ bản.

3.6. Phân tích chi phí sản xuất và giá
thành sản phẩm.

1,2,3,4,5,

7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 3, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Câu hỏi trắc nghiệm nhanh về nội dung chương

* Buổi 8: Chương 4: Phân tích hoạt động tiêu thụ



Phương pháp giảng
dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 4.1. Hoạt động tiêu thụ và nội dung,
nhiệm vụ phân tích.

4.2. Đánh giá khái quát kết quả tiêu
thụ.

4.3. Phân tích doanh thu tiêu thụ.

1,2,3,4,5,

6,7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 4, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Bài tập nhóm giải quyết tình huống kinh doanh

* Buổi 9: Chương 4: Phân tích hoạt động tiêu thụ



Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 4.4. Phân tích lợi nhuận tiêu thụ.

4.5. Phân tích điểm hoà vốn trong
tiêu thụ.

4.6. Bài tập tình huống.

1,2,3,4,5,

6,7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 4, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Bài tập nhóm giải quyết tình huống kinh doanh

* Buổi 10: Ôn tập và Kiểm tra giữa kì



Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp vào
chuẩn đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

0 Ôn tập lý thuyết và bài tập các
chương 1, 2, 3, 4.

1,2,3,4,5,

6,7,8,9

Thực hành, thảo
luận

3

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn 4,5[MOU2]

Ôn tập lý thuyết và bài tập chương
1,2,3,4 (Giáo trình 1)

Kiểm tra, đánh giá 3 Bài tập tình huống nội dung
chương 1,2,3,4

* Buổi 11: Chương 5: Phân tích hoạt động đầu tư

Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 5.1. Hoạt động đầu tư – Ý nghĩa, nội
dung và nhiệm vụ phân tích.

1,2,3,4,5,

6,7,8,9



5.2. Phân tích hoạt động đầu tư tài
sản cố định.Thực hành, thảo

luận
1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 5, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Bài tập nhóm giải quyết tình huống kinh doanh

* Buổi 12: Chương 5: Phân tích hoạt động đầu tư

Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra



Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 5.3. Phân tích hoạt động đầu tư tài
chính

5.4. Phân tích hoạt động đầu tư bất
động sản.

1,2,3,4,5,

6,7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 5, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Bài tập nhóm giải quyết tình huống kinh doanh

* Buổi 13: Chương 6: Phân tích hoạt động tài chính

Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra



Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 6.1. Ý nghĩa và nội dung phân tích
hoạt động tài chính

6.2. Phân tích tình hình bảo đảm
vốn kinh doanh.

6.3. Phân tích tình hình biến động
vốn chủ sở hữu.

1,2,3,4,5,

6,7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 6, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Bài tập nhóm giải quyết tình huống kinh doanh

* Buổi 14: Chương 6: Phân tích hoạt động tài chính



Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 6.4. Phân tích tình hình biến động
vốn vay

6.5. Phân tích tình hình biến động
nợ thuê tài chính.

6.6. Bài tập lớn tình huống kinh
doanh

1,2,3,4,5,

6,7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 6, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Bài tập nhóm giải quyết tình huống kinh doanh

* Buổi 15: Chương 7: Đánh giá khái quát tình hình tài chính và phân tích khả năng sinh
lợi



Phương pháp
giảng dạy

Số giờ Nội dung chính Đóng góp
vào chuẩn

đầu ra

Lý thuyết (thuyết
giảng)

2 7.1. Đánh giá khái quát tình hình tài
chính.

7.2. Phân tích khả năng sinh lợi.

7.3. Bài tập lớn tình huống kinh
doanh.

1,2,3,4,5,

6,7,8,9

Thực hành, thảo
luận

1

Tiểu luận, bài tập
lớn, thực tế

1,5

Tự học có hướng
dẫn

4,5 Chương 7, Giáo trình (1)

Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học
tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu...

- Thời gian:

- Địa điểm: Văn phòng Khoa…

Kiểm tra, đánh giá Bài tập nhóm giải quyết tình huống kinh doanh



5.3. Ma trận sự đóng góp của bài giảng đến đạt được chuẩn đầu ra của học phần

Buổi Nội dung giảng dạy Chuẩn đầu ra của học phần

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1,2 Chương 1: Cơ sở lý luận
của Phân tích kinh
doanh

1 1 1 1 1

3,4 Chương 2: Phân tích
hoạt động cung cấp

1 1 1 1 1 1 1 1

5,6,7 Chương 3: Phân tích
hoạt động sản xuất

1 1 1 1 1 1 1 1

8,9 Chương 4: Phân tích
hoạt động tiêu thụ

1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 Kiểm tra giữa kỳ 1 1 1 1 1 1 1 1 1



11,12 Chương 5: Phân tích
hoạt động đầu tư

1 1 1 1 1 1 1 1 1

13,14 Chương 6: Phân tích
hoạt động tài chính

1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 Chương 7: Đánh giá
khái quát tình hình tài
chính và phân tích khả
năng sinh lợi

1 1 1 1 1 1 1 1 1

6. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC PHẦN

6.1. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Đọc tài liệu và chuẩn bị bài trước khi đến lớp

- Hoàn thành các nhiệm vụ được giao

- Chuẩn bị trước các bài thảo luận

6.2. Quy chế thi kết thúc học phần:

- Theo quy chế đào tạo hiện hành;

- Sinh viên không tham gia 80% buổi học không được dự thi

- Sinh viên đạt dưới 4 điểm kiểm tra sẽ không được dự thi

- Bài thi giống nhau đến 50% trừ 1/2 số điểm;

- Bài thi giống nhau trên 50% bị điểm không;

- Những học viên không nhận bài thi, không nộp hoặc nộp chậm quá quy định đều bị điểm
0.



7. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

- Thang điểm: 10

- Hình thức đánh giá

Hình thức Nội dung Tiêu chí CLO ng số

ỹ uyên cần

i học có mặt và
ia vào bài học

6,7,8,9 0%

nghiệm, Bài
p nhóm

g 1 – Chương 7, kĩ
ọc hiểu và tính toán,
g viết và phân tích

m tra nhanh,

ập tình huống

3,4,5,6,7,8,9 5%

ểm tra giữa
c phần

g 1 – Chương 4, kĩ
ọc hiểu và tính toán,
g viết và phân tích

kiểm tra trắc
m, 45 - 60 phút

3,4,5,6,7,8,9 5%

ợp t thúc học g 1 – Chương 7, đọc
à phân tích tình hình
doanh của doanh

i câu hỏi trắc
m và bài tập tình

(60 - 90 phút)

3,4,5,6,7,8,9 0%

Tổng00%



TRƯỞNG BỘ MÔN TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG


