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HỌC PHẦN: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần 

Tên học phần tiếng Việt: Kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Tên học phần tiếng Anh: Marxism-Leninism political economy 
1.2. Mã số học phần:  

1.3. Số tín chỉ: 02 

Lý thuyết : 21 tiết 

Bài tập, Thảo luận : 18 tiết 

Tự học : 60 tiết 

2. Đơn vị phụ trách học phần 

Bộ môn: Kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học.  

Khoa: Lý luận chính trị 

3. Điều kiện tiên quyết:  

- Sinh viên phải học xong môn học Triết học Mác – Lênin. 

- Lớp học kinh tế chính trị không vượt quá số lượng 50 sinh viên/lớp 

4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức: trang bị cho sinh viên những tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế 

chính trị Mác – Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước và thế giới 

ngày nay. Đảm bảo tính cơ bản, hệ thống, khoa học, cập nhật tri thức mới, gắn 

với thực tiễn, tính sáng tạo, kỹ năng, tư duy, phẩm chất người học. 

4.2. Kỹ năng: sinh viên có thể vận dụng các cơ sở lý luận cơ bản đó việc hình 

thành tư duy, kỹ năng phân tích, đánh giá và nhận diện bản chất của quan hệ lợi 

ích kinh tế trong phát triển kinh tê – xã hội của đất nước và góp phần giúp sinh 

viên xây dựng trách nhiệm xã hội phù hợp trong vị trí việc làm và cuộc sống sau 

khi ra trường. 



4.3. Thái độ: Xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng cho sinh viên. Từng bước 

xác lập thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp 

cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo. 

5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:  

Nội dung chương trình gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối 

tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. 

Từ chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lỗi của kinh tế chính trị Mác – 

Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề như: Hàng hóa, thị trường 

và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Sản xuất giá trị thặng dư 

trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị 

trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích 

kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế 

của Việt Nam. 

6. Chuẩn đầu ra của học phần 

Mã CĐR Nội dung chuẩn đầu ra 

Về kiến thức 

CĐR1 

Nhận thức được tri thức cơ bản, cốt lõi của Kinh tế chính trị Mác 

– Lênin trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường của đất nước 

và thế giới ngày nay  

CĐR2 

Bồi dưỡng thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng 

duy vật làm nền tảng lí luận kinh tế cho việc nhận thức các vấn đề 

kinh tế và nội dung của các môn học khác. 

Về kỹ năng 

CĐR3 

Biết vận dụng tri thức kinh tế chính trị của môn học để rèn luyện 

tư duy biện chứng, sáng tạo, phân tích, phê phán trong cuộc sống, 

học tập. 

Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CĐR4 Củng cố niềm tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin 

CĐR5 Bảo vệ bản chất khoa học, cách mạng và đấu tranh phê phán 



những luận điệu xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin; 

CĐR6 

Chủ động, tích cực và nỗ lưc trong việc học tập, nghiên cứu chủ 

nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; trau dồi tri thức 

khoa học chuyên ngành, xây dựng nhân sinh quan cách mạng. 

 

7.  Cấu trúc nội dung học phần: 

TT 

chương 
Tên chương 

Hình thức tổ chức dạy học  

Lên lớp Sinh viên 

tự 

nghiên 

cứu 

Chuẩn 

đầu ra 
Lý 

thuyết 

Thảo 

luận, bài 

tập 

Chương 1 
Đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và chức năng của 
kinh tế chính trị Mác - Lênin 

2 1 4 

Theo 

chuẩn 

đầu ra đã 

công bố 

ở mục 6 

bản đề 

cương 

này 

Chương 2 
Hàng hóa, thị trường và vai 
trò của các chủ thể tham gia 
thị trường 

5 3 14 

Chương 3 Giá trị thặng dư trong nền 
kinh tế thị trường 

4 2 10 

Chương 4 Cạnh tranh và độc quyền 
trong nền kinh tế thị trường 

4 2 10 

Chương 5 

Kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và 
các quan hệ lợi ích kinh tế ở 
Việt Nam 

5 3 14 

Chương 6 
Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập kinh tế quốc 
tế của Việt Nam 

5 3 12 

 

8. Nội dung chi tiết học phần 

Chương 1  

ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNG CỦA 

KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

(Tổng số: 03 tiết, trong đó 02 tiết lý thuyết; 01 tiết thảo luận) 

1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

- Giai đoạn thứ nhất, từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ XVIII 



- Giai đoạn thứ hai, từ sau thế kỷ thứ XVIII đến nay. 

1.2. Đối tượng, mục đích và phương pháp nghiên cứu của Kinh tế chính trị 

Mác-Lênin 

1.2.1. Đối tượng nghiên cứu của Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu của Kinh tế chính trị Mác-Lênin 

1.3. Chức năng của Kinh tế chính trị Mác – Lênin 

1.3.1. Chức năng nhận thức 

1.3.2. Chức năng thực tiễn 

1.3.3. Chức năng tư tưởng 

1.3.4. Chức năng phương pháp luận 

 

Chương 2 

HÀNG HÓA, THỊ TRƯỜNG VÀ VAI TRÒ CỦA CÁC CHỦ THỂ THAM 

GIA THỊ TRƯỜNG 

           (Tổng số: 08 tiết, trong đó 05 tiết lý thuyết; 03 tiết thảo luận) 

2.1. Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa 

2.1.1. Sản xuất hàng hóa 

2.1.2. Hàng hóa 

2.1.3. Tiền 

2.1.4. Dịch vụ và một số hàng hóa đặc biệt 

2.2. Thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường 

2.2.1. Thị trường 

2.2.2. Vai trò của một số chủ thể chính tham gia thị trường 

 

Chương 3 

GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

(Tổng số: 06 tiết, trong đó 04 tiết lý thuyết; 02 tiết thảo luận) 

3.1. Lý luận của C.Mác về giá trị thặng dư 

3.1.1. Nguồn gốc của giá trị thặng dư 

3.1.2. Bản chất của giá trị thặng dư 



3.1.3. Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường tư 

bản chủ nghĩa. 

3.2. Tích lũy tư bản  

3.3. Các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường 

3.3.1. Lợi nhuận 

3.3.2. Lợi tức 

3.3.3. Địa tô tư bản chủ nghĩa 

 

Chương 4 

 CẠNH TRANH VÀ ĐỘC QUYỀN TRONG NỀN 

 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 

(Tổng số: 06 tiết, trong đó 04 tiết lý thuyết; 02 tiết thảo luận) 

4.1. Quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường 

4.2.  Độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền kinh tế thị trường 

4.2.1. Lý luận của V.Lênin về độc quyền trong nền kinh tế thị trường 

4.2.1.1. Nguyên nhân hình thành và tác động của độc quyền 

4.2.1.2. Những đặc điểm kinh tế cơ bản của độc quyền trong chủ nghĩa tư bản 

4.2.2. Lý luận của V.Lênin về độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa tư bản 

4.2.2.1. Nguyên nhân ra đời và phát triển của độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa tư 

bản 

4.2.2.2. Bản chất của độc quyền trong chủ nghĩa tư bản 

4.2.2.3. Những biểu hiện chủ yếu độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa tư bản 

4.2.2.4. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản 

 

Chương 5 

 KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ CÁC 

QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM 

(Tổng số 08 tiết, trong đó 05 tiết lý thuyết; 03 tiết thảo luận) 

5.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.1.1. Khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 



5.1.2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.1.3. Đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam 

5.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

5.2.2. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 

Nam trên một số khía cạnh chủ yếu 

5.3. Các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam 

5.3.1. Lợi ích kinh tế và quan hệ lợi ích kinh tế 

5.3.1.1. Lợi ích kinh tế 

5.3.1.2. Quan hệ lợi ích kinh tế 

5.3.2. Vai trò nhà nước trong bảo đảm hài hòa các lợi ích kinh tế 

5.3.2.1. Bảo vệ lợi ích hợp pháp, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động tìm 

kiếm lợi ích của các chủ thể kinh tế 

5.3.2.2. Điều hòa lợi ích giữa cá nhân – doanh nghiệp – xã hội 

5.3.2.3. Kiểm soát, ngăn ngừa các quan hệ lợi ích có ảnh hưởng tiêu cực đối với 

sự phát triển xã hội 

5.3.2.4. Giải quyết những mâu thuẫn trong quan hệ lợi ích kinh tế 

 

Chương 6 

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC 

TẾ CỦA VIỆT NAM 

 (Tổng số 08 tiết, trong đó 05 tiết lý thuyết; 03 tiết thảo luận, bài tập) 

6.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

6.1.1. Khái quát cách mạng công nghiệp và công nghiệp hóa 

6.1.1.1. Khái quát về cách mạng công nghiệp 

6.1.1.2. Công nghiệp hóa và các mô hình công nghiệp hóa trên thế giới 

6.1.2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

ở Việt Nam 



6.1.2.1. Tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

6.1.2.2. Nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam 

6.1.3. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư 

6.1.3.1. Quan điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

6.1.3.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam thích ứng với cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư 

6.2. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 

6.2.1. Khái niệm và các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế 

6.2.1.1. Khái niệm và sự cần thiết khách quan hội nhập kinh tế quốc tế 

6.2.1.2. Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế 

6.2.2. Tác động của họi nhập kinh tế quôc tế đến phát triển của Việt Nam 

6.2.2.1. Tác động tích cực của hội nhập kinh tế quốc tế 

6.2.2.2. Tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế 

6.2.3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong phát 

triển của Việt Nam 

6.2.3.1. Nhận thức sâu sắc về thời cơ và thách thức do hội nhập kinh tế quốc tế 

mang lại 

6.2.3.2. Xây dựng chiến lược và lộ trình hội nhập kinh tế phù hợp 

6.2.3.3. Tích cực, chủ động, tham gia các liên kết kinh tế quốc tế và thực hiện 

đầy đủ các cam kết của Việt Nam trong các liện kết kinh tế quốc tế và khu vực 

6.2.3.4. Hoàn thiện thể chế kinh tế và pháp luật 

6.2.3.5. Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của nền kinh tế 

6.2.3.6. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ của Việt Nam 

9. Phương pháp giảng dạy 

STT Nội dung Phương pháp 

giảng dạy 

Vật liệu phục vụ 

giảng dạy 

Chương 

1 

Đối tượng, phương pháp 
nghiên cứu và chức năng của 
kinh tế chính trị Mác - Lênin 

Thuyết trình, trao 

đổi, thảo luận… 

Máy chiếu, phấn, 

bảng… 

Chương Hàng hóa, thị trường và vai Thuyết trình, trao Máy chiếu, phấn, 



2 trò của các chủ thể tham gia 
thị trường 

đổi, thảo luận… bảng… 

Chương 

3 
Giá trị thặng dư trong nền 
kinh tế thị trường 

Thuyết trình, trao 

đổi, thảo luận… 

Máy chiếu, phấn, 

bảng… 

Chương 

4 
Cạnh tranh và độc quyền 
trong nền kinh tế thị trường 

Thuyết trình, trao 

đổi, thảo luận… 

Máy chiếu, phấn, 

bảng… 

Chương 

5 

Kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và 
các quan hệ lợi ích kinh tế ở 
Việt Nam 

Thuyết trình, trao 

đổi, thảo luận… 

Máy chiếu, phấn, 

bảng… 

Chương 

6 

Công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập kinh tế quốc 
tế của Việt Nam 

Thuyết trình, trao 

đổi, thảo luận… 

Máy chiếu, phấn, 

bảng… 

 

10. Hướng dẫn giảng viên thực hiện và yêu cầu đối với sinh viên 

10.1. Đối với giảng viên: Lên lớp đúng với đề cương chi tiết đã được duyệt, 

đúng lịch trình và yêu cầu của từng chương, tiết. 

10.2. Đối với sinh viên 

- Tham dự tối thiểu 70% số giờ lý thuyết, bài tập, thảo luận. 

- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện. 

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ. 

- Tham dự thi kết thúc học phần. 

- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học. 

11. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên: 

11.1. Thang điểm đánh giá: Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10. 

11.2. Cách đánh giá: 

TT Điểm thành phần Quy định Trọng số 
Chuẩn đầu 

ra ( HP) 

I Điểm quá trình  40%  

1 Điểm chuyên cần Tính trên số tiết tham dự học 10% CĐR 2,4,5 

2 Điểm bài tập Trả lời câu hỏi và thảo luận 10% CĐR 3,4,5,6 

3 Điểm thi giữa kỳ Thi viết. 20% CĐR 3,4,5,6 



II Điểm thi cuối kỳ Thi viết. 60% 
CĐR 

1,2,3,4,5,6 

 

11.3. Rubrics đánh giá kết quả học tập 

1. Đánh giá kết quả bài tập cá nhân (bài về nhà hoặc trên lớp) 

Tiêu chí 

đánh giá 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức chất lượng  

Điểm 
Xuất sắc Tốt 

Đạt yêu 

cầu 
Chưa đạt 

10-9 8-7 6-5 4-0 

Bài tập 

thực hiện 
30 

Đủ số bài 

tập được 

giao, hình 

thức sạch 

đẹp. Đúng 

hạn 

Đủ số 

lượng bài 

tập. Đúng 

hạn 

Đủ bài tập 

nhưng nộp 

trễ hoặc 

thiếu 10% 

bài tập 

Dưới 80% 

bài tập. Bài 

tập do 

người khác 

thực hiện 

 

Nội dung 70 

Đúng trên 

90% yêu 

cầu 

Đúng 70 - 

90% yêu 

cầu 

Đúng 40 - 

70% nhưng 

có cố gắng 

thực hiện 

Bài làm 

đúng dưới 

40%. Nội 

dung kiến 

thức không 

đạt yêu cầu. 

 

Điểm tổng  

2. Đánh giá kết quả bài thi viết (tự luận) 

Tiêu 

chí 

đánh 

giá 

Tỷ lệ 

(%) 

Mức chất lượng  

Điểm Xuất sắc Tốt Đạt yêu cầu Chưa đạt 

10-9 8-7 6-5 4-0 

Nội 

dung 
80 

Làm bài đúng 

theo yêu cầu 

trên 80% 

Làm bài 

đúng theo 

yêu cầu từ 

60-80% 

Làm bài 

đúng theo 

yêu cầu từ 

40-60% câu 

theo đề tài 

Làm bài 

đúng theo 

yêu cầu 

<40% câu 

theo đề bài 

 



Vận 

dụng 
10 

Bài làm có tính 

vận dụng sáng 

tạo 

Có khả 

năng vận 

dụng kiến 

thức 

Thực hiện 

đúng chủ đề 

đã giảng trên 

lớp 

Không thực 

hiện được 

bài tập 

 

Hình 

thức 
10 

Hình thức đẹp, 

sạch sẽ, trình 

bày có logic 

Hình thức 

đẹp, trình 

bày có 

logic 

Hình thức 

đẹp 

Cẩu thả, 

trình bày 

không logic 

 

Điểm tổng  

12. Tài liệu học tập 

12.1. Tài liệu bắt buộc: 

- Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin do Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ 

đạo biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản. 

12.2. Tài liệu tham khảo 

Giáo trình các môn học Kinh tế chính trị Mác-Lênin do Bộ Giáo dục và 

Đào tạo tổ chức biên soạn. Các tài liệu phục vụ dạy và học Chương trình Lý 

luận chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo, tổ chức biên soạn. 

  

Trưởng khoa/viện 
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