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Tên môn thi:  THỰC HÀNH CHUYÊN NGÀNH MARKETING 

Các môn học: Toán kinh tế (nội dung Thống kê – Toán), Nghiên cứu Marketing; Phân tích hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

 

I. Nội dung 1: Thống kê – Toán (trong môn Toán kinh tế) 

+ Vận dụng các kiến thức cơ bản về kinh tế học và công cụ toán để xây dựng mô hình phân tích 

và dự báo cho doanh nghiệp 

+ Phân tích mối liên hệ định tính, định lượng giữa các biến số kinh tế trong nhiều lĩnh vực, thể 

hiện bằng mô hình toán học (phương pháp hồi quy tương quan)  

+ Làm được bài toán xác suất và thống kê toán, ước lượng tham số thống kê, kiểm định giả thiết. 

Ứng dụng trong thực tế: với kết quả nghiên cứu thị trường, ta sẽ thu về các quan sát dựa trên các 

biến số cần thiết (thí dụ lượng nhu cầu, giá cả hàng hóa nghiên cứu, giá cả hàng hóa có liên quan, thu 

nhập dân cư ….). Người học sử dụng các phương pháp thống kê đã học để tiến hành tổng hợp, xử lý 

nhằm đưa ra các đánh giá về độ tin cậy của dữ liệu, độ biến thiên của dữ liệu, tìm ra các mối liên hệ giữa 

các biến số (thể hiện qua mô hình toán) …. Phục vụ cho việc đưa ra các quyết định trong quản trị, trong 

kinh doanh, điều hành. 

II. Nội dung 2: Nghiên cứu Marketing 

 + Xử lý tổng hợp, phân tích đánh giá các kết quả dữ liệu thu thập từ các cuộc nghiên cứu khảo 

sát marketing. Đưa ra các quyết định chính xác trong điều hành kinh doanh. 

 + Sử dụng các phương pháp thống kê để phân tích tổng hợp dữ liệu: Ước lượng các tham số của 

đám đông (trung bình, tỷ lệ, phương sai, sự khác biệt 2 đám đông …), Kiểm định các giả thiết thống kê 

(trung bình, tỷ lệ, phương sai, sự khác biệt 2 đám đông …) 

III. Nội dung 3: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 

+ Nhận biết được các đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. 

+ Xác định được những nội dung cần phân tích, các phương pháp phân tích và tiến trình tổ chức 

phân tích. 

+ Vận dụng được các kiến thức cơ sở và chuyên môn của kinh tế, kế toán, tài chính thống kê để phân 

tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng cần phân tích. 

+ Xây dựng được các phương trình kinh tế khoa học phù hợp với từng đối tượng cần phân tích. 

+ Lựa chọn đúng các phương pháp để phân tích, đánh giá và xác định chính xác mức độ ảnh hưởng 

của các nhân tố đến đối tượng phân tích.  

+ Tổ chức được việc phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ở từng khâu, từng giai đoạn. 

Từ đó, tìm các nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp. 

IV. Hình thức đề thi 

 + Bài tập tự luận: Cung cấp kết quả của 1 cuộc điều tra khảo sát (vì SV làm bài với máy 

tính calculator nên chỉ áp dụng là với 2 biến – hoặc 2 tiêu thức). Các công việc SV phải xử lý: 

 - Tính toán các chỉ tiêu cần thiết để đánh giá độ biến thiên của các tiêu thức 



 - Xác định tiêu thức nguyên nhân, tiêu thức kết quả, kỳ vọng về dấu của tham số trong 

mô hình (chỉ tính với mô hình tuyến tính vì SV thực hiện bài thi bằng máy tính calculator), để từ 

đó xây dựng được mô hình hồi quy. Có thể có trường hợp 2 tiêu thức đưa ra, dùng tiêu thức nào 

là nguyên nhân hay kết quả đều được, khi đó SV có thể tính theo quan điểm của mình. Thực tế 

thì mô hình đưa ra cũng là một (chọn biến độc lập và biến phụ thuộc khác nhau, nhưng cùng 

một phép biến đổi hàm số toán học mà thôi) 

 - Xác định được hệ số tương quan của mô hình để đánh giá độ chặt chẽ trong mối liên hệ 

hàm số này. 

 + Bài tập tự luận: Cung cấp thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

tuy nhiên có rất nhiều tiêu thức không thể kiểm soát toàn bộ (thí dụ như trọng lượng sản phẩm, 

mức tiêu thụ nguyên liệu, thời gian sản xuất …) do đó chỉ có thể khảo sát mẫu (một nghiệp vụ 

thường xuyên được các doanh nghiệp triển khai. Với kết quả của mẫu này, SV sẽ thực hiện các 

công việc để suy rộng cho đám đông, bao gồm: 

 - Ước lượng các tham số như: trung bình đám đông, tỷ lệ đám đông, phương sai đám 

đông, xác định cỡ mẫu, độ tin cậy, ước lượng sự chênh lệch trung bình hay tỷ lệ giữa 2 đám 

đông (thí dụ 2 phân xưởng, thí dụ kết quả khảo sát trước và sau một chương trình khuyến mãi, 

chương trình IMC …) 

 - Kiểm định các giả thiết thống kê, nhằm điều chỉnh cách đánh giá và ra quyết định trong 

điều hành sản xuất – kinh doanh 

 + Bài tập tự luận: Cung cấp số liệu về các mảng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: sử 

dụng lao động, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, quản lý giá thành, tiêu thụ sản phẩm, phát 

triển lợi nhuận …. SV sẽ thực hiện các bước phân tích hoạt động của DN ở các lĩnh vực theo các 

bước sau: 

 - Xác định các chỉ tiêu tính toán 

 - Xác định chỉ tiêu phân tích 

 - Xác định và định lượng mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 

 - Đánh giá 

 - Tìm kiếm các nguyên nhân (giả định) 

 - Đề xuất các giải pháp tương ứng 

 Phương pháp vận dụng trong phân tích: so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối, thay thế liên 

hoàn, số chênh lệch, liên hệ cân đối … 
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