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6. Mục tiêu học phần
Học phần cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản trong học thuyết Mác-Lênin về
những quan hệ, quy luật kinh tế và những quan hệ, quy luật chính trị - xã hội trong quá trình vận
động và phát triển của xã hội từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội.
7. Chuẩn đầu ra của học phần
- VÒ kiÕn thøc: sinh viªn hiểu ®îc bản chất của các quan hệ kinh tế, quan hệ chính trị- xã
hội trong chủ nghĩa tư bản. Từ những quan hệ đó, sinh viên nắm được bản chất và tác động của các
quy luật kinh tế, chính trị-xã hội chi phối sự vận động và phát triển của xã hội từ hình thái kinh tế tư
bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tế -xã hội cộng sản chủ nghĩa.
- Về kĩ năng:

Sinh viên vận dụng được những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin để nghiên cứu
những vấn đề kinh tế, chính trị - xã hội trong xã hội hiện đại.
Sinh viên xác lập thế giới quan, nhân sinh quan, lập trường cách mạng đúng đắn trong hoạt
động nhận thức và hoạt động thực tiễn có hiệu quả.
- Về thái độ người học:

Sinh viên thấy được ý nghĩa, giá trị khoa học của học phần.
Xây dựng được lý tưởng, niềm tin vào sự vận động tất yếu của xã hội dẫn đến thắng lợi của
chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.
8. Phương pháp kiểm tra đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên (10%): Đi học và tham gia đầy đủ các bài kiểm tra thường xuyên
- Kiểm tra giữa kỳ (30%): kiểm tra tại lớp, tiểu luận, bài tập nhóm
- Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ (60%): Thi viết hoặc vấn đáp
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1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Nxb CTQG HN.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Nxb CTQG HN.
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10. Tóm tắt nội dung học học phần
Học phần Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 2) trình bày những nguyên lý cơ
bản nhất của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa qua việc nghiên cứu 3
học thuyết kinh tế: học thuyết về giá trị, học thuyết về giá trị thặng dư và chủ nghĩa tư bản độc quyền
nhà nước. Các học thuyết này không chỉ làm rõ những quy luật kinh tế chủ yếu chi phối sự vận động
của nền kinh tế thị trường, của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa mà còn là cơ sở quyết định sự vận động
của những quan hệ, những quy luật chính trị - xã hội như quy luật về cuộc đấu tranh của giai cấp
công nhân, về chính đảng của giai cấp công nhân, về cách mạng xã hội chủ nghĩa… Những quy luật
kinh tế và quy luật chính trị - xã hội này luận giải tính tất yếu của sự sụp đổ chủ nghĩa tư bản và sự
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.
11. Nội dung chi tiết học phần
Chương 1. Học thuyết giá trị
1.1 Sản xuất hàng hóa
1.1.1 Khái niệm và điều kiện ra đời của sản xuất hàng hóa
1.1.2 Điều kiện ra đời của kinh tế hàng hóa
1.1.3 Ư thế và hạn chế của sản xuất hàng hóa
1.2 Hàng hóa
1.2.1 Hàng hóa và hai thuộc tính của hàng hóa
1.2.1.1 Khái niệm hàng hóa
1.2.1.2 Hai thuộc tính của hàng hóa
1.2.1.3 Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa

1.2.2 Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa
1.2.2.1 Lao động cụ thể
1.2.2.2 Lao động trừu tượng
1.2.3 Lượng giá trị hàng hóa và các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị hàng hóa
1.2.3.1 Lượng giá trị hàng hóa
1.2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng giá trị của hàng hóa
1.3 Tiền tệ
1.3.1 Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ
1.3.1.1 Các hình thái giá trị
1.3.1.2 Bản chất của tiền tệ
1.3.2 Chức năng của tiền tệ
1.3.2.1 Thước đo giá trị
1.3.2.2 Phương tiện lưu thông
1.3.2.3 Phương tiện thanh toán
1.3.2.4 Phương tiện cất trữsss
1.3.2.4 Tiền tệ thế giới
1.4 Quy luật giá trị
1.4.1 Nội dung của quy luật giá trị
1.4.2 Tác dụng của quy luật giá trị
1.4.2.1 Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
1.4.2.2 Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất
1.4.2.3 Phân hóa những người sản xuất hàng hóa
Chương 2. Học thuyết giá trị thặng dư
2.1 Sự chuyển hóa của tiền tệ thành tư bản
2.1.1 Công thức chung của tư bản
2.1.2 Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
2.1.3 Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản
2.1.3.1 Hàng hóa sức lao động
2.1.3.2 Tiền công trong chủ nghĩa tư bản
2.2 Quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư
2.2.1 Đặc điểm của quá trình sản xuất giá trị thặng dư
2.2.2 Sự hình thành giá trị thặng dư
2.2.3 Tỷ suất giá trị thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư
2.2.3.1 Tỷ suất giá trị thặng dư
2.2.3.2 Khối lượng giá trị thặng dư
2.2.4 Tư bản bất biến và tư bản khả biến
2.2.4.1 Tư bản bất biến
2.2.4.2 Tư bản khả biến
2.2.5 Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư
2.2.5.1 Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối

2.2.5.2 Sản xuất giá trị thặng dư tương đối
2.2.6 Sản xuất ra giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
2.3 Tích lũy tư bản
2.3.1 Thực chất và động cơ của tích lũy tư bản
2.3.2 Tích tụ và tập trung tư bản
2.3.3 Quy luật chung của tích lũy tư bản
2.4 Quá trình lưu thông của tư bản
2.4.1 Tuần hoàn của tư bản
2.4.2 Chu chuyển của tư bản
2.4.3 Tư bản cố định và tư bản lưu động
2.5 Quá trình phân phối giá trị thặng dư
2.5.1 Quá trình hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân
2.5.1.1 Một số khái niệm cơ bản
2.5.1.2 Cạnh tranh giữa các ngành và sự hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân
2.5.2. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp
2.5.2.1 Tư bản thương nghiệp
2.5.2.2 Lợi nhuận thương nghiệp
2.5.2.3 Chi phí lưu thông
2.5.3 Tư bản cho vay và lợi tức
2.5.3.1 Tư bản cho vay
2.5.3.2 Lợi tức cho vay
2.5.3.3 Các hình thức của tư bản cho vay
2.5.4 Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa
2.5.4.1 Đặc điểm của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp
2.5.4.2 Bản chất của địa tô
2.5.4.3 Các hình thức của địa tô
Chương 3. Học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà
nước
3.1 Chủ nghĩa tư bản độc quyền
3.1.1 Bước chuyển từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền
3.1.2 Năm đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản độc quyền
3.1.2.1 Tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền
3.1.2.2 Tư bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính
3.1.2.3 Xuất khẩu tư bản
3.1.2.4 Sự phân chia thế giới về kinh tế giữa các tổ chức độc quyền
3.1.2.5 Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc đế quốc
3.1.3 Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản
độc quyền
3.1.3.1 Hoạt động của quy luật giá trị
3.1.3.2 Hoạt động của quy luật giá trị thặng dư

3.2 Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
3.2.1 Bản chất và nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
3.2.1.1 Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
3.2.1.2 Nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
3.2.2 Những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
3.2.2.1 Sự kết hợp về con người giữa các tổ chức độc quyền và nhà nước tư sản
3.2.2.2 Sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước
3.2.2.3 Sự can thiệp của nhà nước vào các quá trình kinh tế
3.3 Đánh giá chung về vai trò và giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản
3.3.1 Vai trò của chủ nghĩa tư bản
3.3.2 Giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản
Chương 4. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.1 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
4.1.1 Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của nó
4.1.1.1 Khái niệm giai cấp công nhân
4.1.1.2 Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
4.1.2 Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
4.1.2.1 Địa vị kinh tế - xã hội của giai cấp công nhân
4.1.2.2 Đặc điểm chính trị - xã hội của giai cấp công nhân
4.1.3 Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân
4.1.3.1 Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển chính đảng của giai cấp công nhân
4.1.3.2 Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản với giai cấp công nhân
4.2 Cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.2.1 Cách mạng xã hội chủ nghĩa và nguyên nhân của nó
4.2.1.1 Khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.2.1.2 Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.2.2 Mục tiêu, nội dung và động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.2.2.1 Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.2.2.2 Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.2.2.3 Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
4.2.3 Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân trong cách mạng xã hội chủ
nghĩa
4.2.3.1 Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
4.2.3.2 Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp
nông dân
4.3 Hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa
4.3.1 Xu hướng tất yếu của sự ra đời hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa
4.3.2 Các giai đoạn phát triển của hình thái kinh tế- xã hội cộng sản chủ nghĩa
4.3.2.1 Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

4.3.2.2 Chủ nghĩa xã hội- giai đoạn thấp của hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa
4.3.2.3 Chủ nghĩa cộng sản - giai đoạn cao của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa
Chương 5. Những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã
hội chủ nghĩa
5.1 Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa
5.1.1 Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
5.1.1.1 Khái niệm dân chủ và nền dân chủ
5.1.1.2 Tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
5.1.1.3 Những đặc trưng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
5.1.2 Xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
5.1.2.1 Khái niệm nhà nước xã hội chủ nghĩa
5.1.2.2 Tính tất yếu của việc xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa
5.1.2.3 Đặc trưng và chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa
5.2 Xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
5.2.1 Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
5.2.1.1 Khái niệm văn hóa, nền văn hóa và nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
5.2.1.2 Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
5.2.1.3 Đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
5.2.2 Nội dung và phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
5.2.2.1 Nội dung và tính chất cơ bản của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
5.2.2.2 Xây dựng gia đình văn hóa
5.2.2.3 Phương thức xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa
5.3 Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo
5.3.1 Giải quyết vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc
giải quyết vấn đề dân tộc.
5.3.1.1 Khái niệm dân tộc, hai xu hướng của phong trào dân tộc
5.3.1.2 Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
5.3.2 Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết
vấn đề tôn giáo
5.3.2.1 Khái niệm tôn giáo và nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ
nghĩa xã hội
5.3.2.2 Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
Chương 6. Chủ nghĩa xã hội: hiện thực và triển vọng
6.1 Chủ nghĩa xã hội hiện thực
6.1.1 Cách mạng Tháng Mười Nga và mô hình chủ nghĩa xã hội hiện thực đầu tiên trên thế
giới
6.1.1.1 Cách mạng Tháng Mười Nga (1917)
6.1.1.2 Mô hình chủ nghĩa xã hội đầu tiên trên thế giới
6.1.2 Sự ra đời của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa và những thành tựu của nó
6.1.2.1 Sự ra đời và phát triển của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế giới

6.1.2.2 Những thành tựu của chủ nghĩa xã hội hiện thực
6.2 Sự khủng hoảng, sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết và nguyên nhân của
nó
6.2.1 Sự khủng hoảng và sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô Viết
6.2.1.1 Sự khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết
6.2.1.2 Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và các nước Đông Âu
6.2.2 Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội Xô viết
6.2.2.1 Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội
Xô Viết
6.2.2.2 Nguyên nhân chủ yếu và trực tiếp dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của mô hình chủ
nghĩa xã hội Xô Viết
6.3 Triển vọng của chủ nghĩa xã hội
6.3.1 Chủ nghĩa tư bản - không phải là tương lai của xã hội loài người
.3.2 Chủ nghĩa xã hội - tương lai của xã hội loài người
6.3.2.1 Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ không có nghĩa là sự cáo chung của chủ nghĩa
xã hội
6.3.2.2 Thành tựu trong cải cách, mở cửa, đổi mới ở các nước xã hội chủ nghĩa
6.3.2.3 Sự xuất hiện những nhân tố mới của xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở một số quốc
gia trong thế giới đương đại
12. Lịch trình và hình thức tổ chức dạy học
Hình thức tổ chức dạy và học
Nội dung

Lên lớp: 45
Lý thuyết 36 Bài tập Thảo luận 9

Thực hành Tự nghiên cứu: 135 Tổng
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3/. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2008), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb CTQG
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4/. Mai Ngọc Cường (2001), Chủ nghĩa tư bản ở các nước chậm phát triển-Mâu
thuẫn và triển vọng, Nxb CTQG HN, (tr.76 - 100).
5/. Đỗ Lộc Diệp, Đào Duy Quát, Lê Văn Sang (đồng chủ biên) (2003), Chủ nghĩa
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Nxb Thế giới, HN, (tr. 45 -137).
7/. C.Mác và Ph.Ăngghen (1993, 1994), C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, “Tư
bản”, tập 23 (tr.72, tr.116, tr.137), 24 (tr.723-724), 25 ( tr.74, tr.550-552, tr.667668), Nxb CTQG, HN.
8/ Michel Beaud (2002), Lịch sử chủ nghĩa tư bản từ 1500 đến 2000, Nxb Thế
giới, HN, (tr.41- 52; tr.153 - 198; tr.381 - 408).
9/. C.Mác và Ph.Ăngghen (1995), “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác và
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10/. C.Mác (1995), “Phê phán cương lĩnh Gôta”, C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập,
tập 19, Nxb CTQG HN, tr.21-53.
11/. V.I. Lênin (1980), “Hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng
dân chủ”, V.I. Lênin toàn tập, tập 11, Nxb Tiến bộ, M, tr.1- 168.
12/. V.I. Lênin (1980), “Nhà nước và cách mạng”, V.I. Lênin toàn tập, tập 33, Nxb
Tiến bộ, M, tr. 1-147.
13/. V.I. Lênin (1980), “Về quyền dân tộc tự quyết”, V.I. Lênin toàn tập, tập 25,
Nxb Tiến bộ, M, tr.299-376.
14/. V.I. Lênin (1980), “Chủ nghĩa xã hội và tôn giáo”, V.I. Lênin toàn tập, tập 12,
Nxb Tiến bộ, M, tr.169-175.
15/. V.I Lênin (2005), “Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư
bản”, V.I. Lênin toàn tập, tập 27, Nxb CTQG, HN. tr.395-431, tr.485-492, tr.532541.
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