BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần : Kinh tế phát triển nông thôn (Economics of Rural Development)
- Mã số học phần: PD327
- Số tín chỉ

: 3 TC (40 tiết lý thuyết, 10 tiết thực hành)

2. Đơn vị phụ trách học phần:
- Bộ môn

: Kinh tế xã hội,

- Khoa/Viện

: Khoa Viện nghiên cứu và phát triển ĐBSCL, Đại học Cần Thơ

3. Học phần tiên quyết: Kinh tế vi mô 1 (KT101)
4. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Học phần kinh tế phát triển nông thôn cung cấp cho sinh viên, học viên những kiến
thức cơ bản về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn, các kỹ năng quản lý nông
trại bằng các mô hình toán học. Học phần gồm có 6 chương: chương 1 giới thiệu các
nội dung về vai trò nông nghiệp đối với phát triển kinh tế, chương 2 giới thiệu các nội
dung về kinh tế các nguồn lực sản xuất nông nghiệp, chương 3 giới thiệu các nội dung
về lý thuyết sản xuất nông nghiệp, chương 4 giới thiệu các nội dung về lý thuyết thay
đổi và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, chương 5 giới thiệu các nội dung về
lý thuyết thị trường nông sản và sự can thiệp của chính phủ, chương 6 giới thiệu các
nội dung về lý thuyết thị trường tín dụng nông thôn.
5. Mục tiêu của học phần:
5.1 Kiến thức: cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế nông
nghiệp và phát triển nông thôn, các kỹ năng quản lý nông trại bằng các mô hình toán
học.
5.2 Kỹ năng: giúp sinh viên quản lý trang trại bằng các mô hình toán học
5.3 Thái độ: chủ động, tích cực trong công tác ngiệp vụ.
6. Đề cương học phần:
Nội dung
Chương 1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Chương 2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Vai trò nông nghiệp đối với phát triển kinh tế
Khái niệm và đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
Vai trò nông nghiệp và phát triển nông thôn
Một số tổ chức kinh tế hiện hữu ở nông thôn Việt Nam
Cơ cấu kinh tế nông thôn
Kinh tế các nguồn lực sản xuất nông nghiệp
Đất nông nghiệp
Nguồn lao động nông nghiệp
Vốn trong nông nghiệp
Khoa học - công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
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Số
tiết
5

5

Chương 3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Chương 4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
Chương 5.
5.1.
5.2.
Chương 6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Lý thuyết sản xuất nông nghiệp
Mối quan hệ giữa sản phẩm và các yếu tố đầu vào
Mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào
Các khái niệm cơ bản được sử dụng trong phân tích
Lựa chọn kỹ thuật mới.
Lý thuyết thay đổi và chuyển giao công nghệ trong nông
nghiệp
Lý thuyết về thay đối kỹ thuật trong nông nghiệp
Chuyến giao công nghệ sản xuất nông nghiệp
Lý thuyết về rủi ro
Một số gợi ý về chính sách
Mô hình kiến thức nông nghiệp ảnh hưởng đến thu nhập của
nông dân
Lý thuyết thị trường nông sản & sự can thiệp của chính
phủ
Thị trường nông sản
Qui luật KING và sự can thiệp của chính phủ
Lý thuyết thị trường tín dụng nông thôn
Vai trò của các định chế tín dụng nông thôn
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hiệu quả của ĐCTDNT
thuộc khu vực chính thức
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động hiệu quá của ĐCTDNT
thuộc khu vực không chính thức
Gợi ý về chính sách
Thực hành

5

8

7

10

10

7. Phương pháp giảng dạy:
Giảng dạy lý thuyết bằng file powpoint kết hợp với bài tập ứng dụng thực tế. Bên
cạnh đó giáo viên cung cấp thêm một số bài tập cho sinh viên làm ở nhà.
8. Phương pháp đánh giá học phần:
- Kiểm tra giữa học phần: 30%
- Thi kết thúc: 70%
9. Tài liệu của học phần:
1 Đinh Phi Hổ, Lê Thị Thanh Tùng (2003), Kinh tế nông nghiệp: lý thuyết và
thực hành. NXB Thống kê.
2 Nguyễn Đình Nam; Lê Nghiêm; Lê Đình Thắng; Nguyễn Hữu Tiến (1995),
Kinh tế phát triển nông thôn. NXB. Nông Nghiệp.
3 Nguyễn Thế Nhã (1995). Kinh tế Nông nghiệp. NXB Nông Nghiệp.
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