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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KINH TẾ PHÁT TRIỂN
Ngành đào tạo: Kinh tế
Hệ đào tạo: Đại học chính quy
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 900/QĐ-ĐHTB, ngày 07/12/2017)
1. Tên môn học: Kinh tế phát triển
2. Số tín chỉ: (3,3,0)
3. Đối tượng: Cho sinh viên năm 3
4. Phân bổ thời gian
- Lên lớp: 45 tiết (3 tiết lên lớp/tuần)
+Giảng lý thuyết
+Thảo luận, tiểu luận và kiểm tra:
- Tự học:

30 tiết
15 tiết
(2x45) = 90 giờ

5. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô
6. Mục tiêu của môn học
Học phần Kinh tế phát triển trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
tăng trưởng kinh tế, cải thiện các vấn đề xã hội cũng như các vấn đề về môi trường ở
các nước đang phát triển.
Học phần giúp sinh viên nắm bắt được những lý thuyết cơ bản cũng như những
kiến thức thực tế (kinh nghiệm của các nước và các nghiên cứu thực nghiệm) về quá
trình tăng trưởng và phát triển ở các nước này.
6.1.Về kiến thức
+ Giúp sinh viên giải thích, phân biệt các khái niệm liên quan đến phát triển
kinh tế, có thể sử dụng các tiêu chí để đo lường thành tích tăng trưởng và phát triển
của một quốc gia.
+ Xác định các yếu tố đóng góp vào phát triển kinh tế của một quốc gia, từ đó
có thể viết các bài phân tích chính sách kinh tế hoặc cao hơn là tham gia vào quá trình
hoạch định chính sách phát triển.
6.2.Về kỹ năng
Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể phân tích và đánh giá được
thực trạng nền kinh tế và quá trình phát triển của các nước đang phát triển nói chung
và Việt Nam nói riêng.
6.3. Về thái độ
+ Người học yêu thích, ham muốn môn học kinh tế phát triển
+ Tự học, tự rèn luyện và phát huy năng lực cá nhân trên cơ sở đó, sinh viên có
thể nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế Việt Nam một cách
bền vững.
+ Có ý thức kỷ luật, tác phong lao động chuyên nghiệp, năng động và yêu
ngành nghề.
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+ Có tinh thần làm chủ, trung thực, chí công vô tư, đoàn kết và xây dựng tổ
chức ngày càng vững mạnh. Có sức khỏe tốt, có phẩm chất chính trị và tuân thủ quy
định đạo đức nghề nghiệp.
7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
Học phần mở đầu với việc phân tích sự phân phối thu nhập trên thế giới, so sánh
mức sống của các nhóm quốc gia khác nhau và phân loại các nhóm nước trên thế giới,
đồng thời so sánh trình độ phát triển các nhóm quốc gia đó. Chương 2 đề cập đến các
mô hình tăng trưởng kinh tế. Chương 3 tập trung tới chỉ tiêu đánh giá phúc lợi con
người, vấn đề nghèo đói và bất bình đẳng tại các quốc gia đang phát triển. Chuowng 4
phân tích vai trò của các nguồn lực kinh tế đối với sự phát triển kinh tế trong đó có
nguồn lao động, tài nguyên thiên nhiên, vốn và khoa học công nghệ. Chương cuối
cùng phân tích vai trò của ngoại thương đối với phát triển kinh tế đặc biệt nghiên cứu
các chiến lược ngoại thương ở các quốc gia đang phát triển
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.
- Trả lời và làm đầy đủ các câu hỏi và bài tập của mỗi chương. Tích cực tham
gia vào quá trình thảo luận, thực hành làm bài tập trên lớp. Có đầy đủ điểm thường
xuyên, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, làm bài tập ở nhà theo
yêu cầu của giảng viên.
- Có đủ 2 bài kiểm tra định kỳ, 1 bài tiểu luận
- Thực hiện đủ các bài thảo luận nhóm và bài tập.
- Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần. Nghiêm chỉnh chấp hành nội qui, qui
chế thi cử.
- Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp.
9. Tài liệu học tập
- Giáo trình
1. Giáo trình Kinh tế phát triển, 2011, trường Đại học Kinh tế quốc dân, NXB đại
học Kinh Tế Quốc Dân.
- Sách tham khảo
2. Giáo trình Kinh tế học phát triển, 2005, trường Đại học quốc gia Hồ Chí Minh,
NXB lý luận chính trị.
3. Gratak, S., (2003), Introduction to Development Economics 4th Edition,
London: Routledge.
4. Perkins, D.H, Radelet, S. và Lindauer, D.L., (2006), Economics of
Development 6th Edition, New York: W.W Norton & Co.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
10.1.Tiêu chí đánh giá
- Việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên được thiết lập dựa trên Quy chế 25
của Bộ giáo dục và Đào tạo; Quy chế đào tạo của Trường Đại học Thái Bình.
- Phương pháp đánh giá môn học: Có 2 bài kiểm định kỳ và 1 bài tiểu luận, trung
bình các bài kiểm tra có trọng số 30%; điểm đánh giá chuyên cần 10% và bài thi kết
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thúc môn học có trọng số 60%, điểm tổng kết các môn học bằng trung bình kiểm tra có
trọng số cộng điểm thi kết thúc môn học có trọng số.
- Kết quả đánh giá môn học được thông tin công khai cho sinh viên biết sau khi
thi kết thúc môn học 7 ngày.
Trọng
STT
Điểm thành phần
Quy định
Ghi chú
số
Điểm thường xuyên, đánh
giá nhận thức, thái độ thảo - Số tiết dự học/Tổng số tiết, 10%
1
luận, chuyên cần, soạn bài - Số bài soạn ở nhà, làm đề
10%
ở nhà, làm đề cương và cương và bài tập, 10%
bài tập tình huống.
2
3
4

Điểm kiểm tra định kỳ

- 2 bài kiểm tra

15%

Điểm thảo luận và tiểu - Trung bình cộng các điểm
luận
thảo luận và tiểu luận
Thi kết thúc học phần
- Thi viết (90 phút)

15%
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
12. Nội dung chi tiết học phần
Tuần

1

Nội dung
Chương 1: Tổng quan về
tăng trưởng và phát triển
kinh tế
1.1. Các nước đang phát
triển
1.1.1. Các nước đang phát
triển trong hệ thống kinh tế
thế giới
1.1.2. Những đặc trưng cơ bản
của các nước đang phát triển
1.1.3.Sự cần thiết lựa chọn
con đường phát triển
1.1.4.Đối tượng, mục tiêu và
phương pháp nghiên cứu.
1.2. Bản chất của tăng
trưởng và phát triển kinh tế
1.2.1.Tăng trưởng kinh tế
1.2.2.Phát triển kinh tế
1.2.3.Phát triển bền vững

Lên Thực
lớp hành
(tiết) (tiết)

3

0

3

Tài liệu đọc
trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

Tài liệu [1]
Chương
1(I,II)
Đọc thêm
Tài liệu [2]

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài học
trong tài liệu chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
[3]
+ Làm câu hỏi ôn tập
cuối chương trong tài
liệu chính.

Tuần

2

3

Nội dung
1.3.Đánh giá phát triển kinh
tế
1.3.1.Đánh giá tăng trưởng
kinh tế
1.3.2.Đánh giá cơ cấu kinh tế
1.3.3.Đánh giá sự phát triển
xã hội
1.4.Các nhân tố tác động đến
tăng trưởng và phát triển
kinh tế
1.4.1.Nhân tố kinh tế
1.4.2.Nhân tố phi kinh tế
Chương 2: Các mô hình
tăng trưởng kinh tế
2.1.Mô hình cổ điển về tăng
trưởng kinh tế
2.1.1.Xuất phát điểm của mô
hình
2.1.2.Các yếu tố tăng trưởng
kinh tế và mối quan hệ giữa
chúng
2.1.3.Phân chia các nhóm
người trong xã hội và thu
nhập của những nhóm người
này
2.1.4.Quan hệ cung cầu và vai
trò của chính sách kinh tế với
tăng trưởng
2.2.Mô hình của K.Marx về
tăng trưởng kinh tế
2.2.1.Các chỉ tiêu tổng hợp
phản ánh sự tăng trưởng
2.2.2.Các yếu tố tăng trưởng
kinh tế
2.2.3.Sự phân chia giai cấp
trong xã hội tư bản
2.2.4.Chu kỳ sản xuất và vai
trò của chính sách kinh tế
2.3.Mô hình tân cổ điển về
tăng trưởng kinh tế
2.3.1.Nội dung cơ bản của mô
hình tân cổ điển về tăng
trưởng kinh tế
2.3.2.Hàm sản xuất CoobbDouglas

Lên Thực
lớp hành
(tiết) (tiết)

3

3

4

Tài liệu đọc
trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

0

Tài liệu [1]
Chương
1(III,IV)
Đọc thêm
Tài liệu [3]

Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong tài liệu chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
[4]
-Làm câu hỏi ôn tập
cuối chương trong tài
liệu chính.

0

Tài liệu [1]
Chương
2(I,II,II)
Đọc thêm
Tài liệu [3]
- Chuẩn bị
kiến thức để
kiểm tra định
kỳ

Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong tài liệu chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
[4]
-Làm câu hỏi ôn tập
cuối chương trong tài
liệu chính.

Tuần

4

5

Nội dung
Chương 2: Các mô hình
tăng trưởng kinh tế
2.4.Mô hình của Keynes về
tăng trưởng kinh tế
2.4.1.Nội dung cơ bản của mô
hình
2.4.2.Mô hình Harrod-Domar
2.5.Lý thuyết về tăng trưởng
hiện đại
2.5.1.Sự cân bằng của nền
kinh tế
2.5.2.Các yếu tố tác động đến
tăng trưởng kinh tế
2.5.3.Vai trò của chính phủ
trong tăng trưởng kinh tế
Sinh viên làm bài kiểm tra
thường xuyên 1 tiết
Chương 3: Phúc lợi cho con
người và phát triển kinh tế
3.1.Tăng trưởng kinh tế và
mức độ đáp ứng phúc lợi cho
con người trong phát triển
kinh tế
3.1.1.Tăng trưởng kinh tế và
vấn đề đáp ứng phúc lợi
3.1.2.Các phương pháp phân
phối
3.2.Phát triển con người và
phát triển kinh tế
3.2.1.Quan điểm về phát triển
con người
3.2.2.Chỉ số phát triển con
người (HDI)
3.3.Bất bình đẳng và phát
triển kinh tế
3.3.1.Bất bình đẳng về phân
phối thu nhập
3.3.2.Bất bình đẳng giới
3.4.Nghèo khổi ở các nước
đang phát triển
3.4.1.Nghèo khổ về thu nhập
3.4.2.Nghèo khổ tổng hợp
3.4.3.Chiến lược xóa đói giảm
nghèo

Lên Thực
lớp hành
(tiết) (tiết)

3

0

3

0

5

Tài liệu đọc
trước

Tài liệu [1]
Chương 2
(IV,V)
Đọc thêm
Tài liệu [3]

Tài liệu [1]
Chương 4
Đọc thêm
Tài liệu [2]

Nhiệm vụ của sinh
viên

Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong tài liệu chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
[4]
Làm câu hỏi ôn tập
cuối chương trong tài
liệu chính.
Kiểm tra định kỳ 1
tiết, hình thức: Viết.

Chuẩn bị và đọc trước:
+ Nội dung bài học
trong tài liệu chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
[3]
- Làm câu hỏi ôn tập
cuối chương trong tài
liệu chính.

Tuần

6

7

8

Nội dung
Thảo luận vấn đề nghèo đói
và bất bình đẳng tại Việt
Nam và các giải pháp của
chính phủ.
Chương 4: Các nguồn lực
phát triển
4.1.Lao động với phát triển
kinh tế
4.1.1.Quan hệ giữa lao động
với phát triển kinh tế
4.1.2.Các nhân tố ảnh hưởng
đến cung cầu lao động
4.1.3.Phân chia thị trường lao
động ở các nước đang phát
triển
4.1.4.Biện pháp chủ yếu để
phát triển và sử dụng hiệu quả
nguồn lao động ở Việt Nam
4.2.Tài nguyên thiên nhiên
với phát triển kinh tế
4.2.1.Đặc điểm và phân loại
tài nguyên thiên nhiên
4.2.2.Vai trò của tài nguyên
thiên nhiên
4.2.3.Tài nguyên thiên nhiên
Việt Nam

9

Thảo luận: Thực trạng vấn đề
khai thác, sử dụng tài nguyên
đất, rừng, nước, năng lượng
và khoáng sản ở Việt Nam
Sinh viên làm bài kiểm tra
giữa kỳ 1 tiết
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4.3.Vốn với phát triển kinh tế
4.3.1.Vốn và vai trò của vốn
đối với phát triển kinh tế
4.3.2.Các nguồn vốn đầu tư
4.3.3.Những giải pháp cơ bản
để huy động và sử dụng vốn
đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam
4.4.Khoa học và công nghệ
với phát triển kinh tế

Lên Thực
lớp hành
(tiết) (tiết)

3

0

3

3

3

Tài liệu [1]
Chương 4
Đọc thêm
Tài liệu [2]

Các nhóm chuẩn bị
các kiến thức thực tế
để thảo luận

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài học
trong tài liệu chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
[3]
- Làm câu hỏi ôn tập
cuối chương trong tài
liệu chính

0

0

Chuẩn bị kiến thức để
Tài liệu [1]
kiểm tra giữa kỳ và
Chương 6
thảo luận nhóm
Đọc thêm
Kiểm tra giữa kỳ 1
Tài liệu [2] tiết, hình thức: Viết.

0

6

Nhiệm vụ của sinh
viên

Tài liệu [1]
Chương 5
Đọc thêm
Tài liệu [2]

0

3

Tài liệu đọc
trước

- Từng nhóm thuyết
Chuẩn bị nội trình theo nội dung đã
dung thảo
chuẩn bị trước
luận thuyết - Các nhóm cùng thảo
trình theo
luận
nhóm
- Sinh viên làm bài
kiểm tra.

Tài liệu [1]
Chương 7,8
Đọc thêm
Tài liệu [2]

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài học
trong tài liệu chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
+ Làm câu hỏi ôn tập
cuối chương trong tài
liệu chính

Tuần

Nội dung

Lên Thực
lớp hành
(tiết) (tiết)

Tài liệu đọc
trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

Chuẩn bị nội
dung thảo
luận thuyết
trình theo
nhóm

- Từng nhóm thuyết
trình theo nội dung đã
chuẩn bị trước
- Các nhóm cùng thảo
luận

Chuẩn bị nội
dung thảo
luận thuyết
trình theo
nhóm

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài học
trong tài liệu chính.
- Kiểm tra định kỳ 1
tiết, hình thức: Viết.

4.4.1.Khoa học và công nghệ
4.4.2.Đổi mới công nghệ với
phát triển kinh tế
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Thảo luận: Thực trạng vấn đề
thu hút và sử dụng vốn đầu từ
nước ngoài vào Việt Nam
Thảo luận: Thực trạng vấn đề
chuyển giao khoa học công
nghệ trong phát triển kinh tế
tại Việt Nam.
Sinh viên làm bài kiểm tra
thường xuyên 1 tiết
Chương 5: Ngoại thương với
phát triển kinh tế
5.1.Lợi thế của hoạt động
ngoại thương
5.1.1.Lợi thế tuyệt đối
5.1.2.Lợi thế so sánh
5.1.3.Tác động của ngoại
thương đến tăng trưởng kinh
tế
5.2.Chiến lược thay thế sản
phẩm nhập khẩu
5.2.1.Điều kiện thực hiện
chiến lược
5.2.2.Bảo hộ của chính phủ
bằng thuế quan
5.2.3.Bảo hộ của chính phủ
bằng hạn ngạch
5.2.4.Hạn chế của chiến lược
5.3.Chiến lược xuất khẩu sản
phẩm thô
5.3.1.Tác động của chiến lược
đến phát triển kinh tế
5.3.2.Trở ngại đối với sự phát
triển dựa vào chiến lược xuất
khẩu sản phẩm thô
5.3.3.Các giải pháp khắc phục
hạn chế của chiến lược
5.4.Chiến lược hướng ngoại
5.4.1.Nội dung của chiến lược

3

0

3

0

3

0

3

0
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Tài liệu [1]
Chương 9
Đọc thêm
Tài liệu [2]

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài học
trong tài liệu chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
[3]
- Làm câu hỏi ôn tập
cuối chương trong tài
liệu chính

Tài liệu [1]
Chương 9
Đọc thêm
Tài liệu [2]

- Chuẩn bị và đọc
trước:
+ Nội dung bài học
trong tài liệu chính.
+ Đọc thêm nội dung
liên quan trong tài liệu
[3]
- Làm câu hỏi ôn tập
cuối chương trong tài
liệu chính.

Tuần

Nội dung

Lên Thực
lớp hành
(tiết) (tiết)

Tài liệu đọc
trước

Nhiệm vụ của sinh
viên

5.4.2.Tác động của chiến lược
đến phát triển kinh tế

15

Thảo luận: Thực trạng xuất
khẩu các mặt hàng chủ lực
của Việt Nam.
Hệ thống lại kiến thức môn
học cho sinh viên.

3

0

- Từng nhóm thuyết
trình theo nội dung đã
chuẩn bị trước
Chuẩn bị nội
- Các nhóm cùng thảo
dung thảo
luận
luận thuyết
- Làm câu hỏi ôn tập
trình theo
cuối chương trong tài
nhóm
liệu chính.
- Ôn tập để chuẩn bị
thi kết thúc học kỳ.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Đã ký)

TRƯỞNG KHOA
(Đã ký)

Phạm Thị Ánh Nguyệt

Phạm Thị Ánh Nguyệt

8

