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2.

MÔ TẢ HỌC PHẦN

Kinh tế tài nguyên nhằm ứng dụng các nguyên tắc kinh tế học vào việc nghiên
cứu quản lý và sử dụng tài nguyên hợp lý, được phân loại theo hai nhóm tài nguyên
có thể tái tạo và tài nguyên không thể tái tạo. Nội dung môn học bao gồm các phần:
Các khái niệm kinh tế cần thiết để nghiên cứu việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên,
các nguyên tắc quản lý tài nguyên và môi trường, sử dụng và đánh giá đất và nước,
tài nguyên không thể phục hồi như khoáng sản, mô hình khai thác và sử dụng dầu
và khí tự nhiên, và tài nguyên có thể phục hồi như thủy sản và rừng.
3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
- Kinh tế tài nguyên ứng dụng các nguyên tắc kinh tế học vào việc nghiên cứu
các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên sao cho có hiệu quả. Sau
khi học, học viên hiểu được các khái niệm kinh tế cần thiết để nghiên cứu việc sử
dụng tài nguyên thiên nhiên, các nguyên tắc và phương pháp trong kinh tế và quản
lý tài nguyên.
- Học viên biết cách sử dụng và định giá đất, sử dụng và định giá nước.
- Học viên cũng biết cách khai thác tài nguyên không thể tái tạo như khoáng
sản, mô hình khai thác dầu và khí tự nhiên và sự chuyển tiếp của năng lượng không
tái tạo sang năng lượng tái tạo; và tài nguyên có thể tái tạo như cá và rừng.
4. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Chương
Chương 1.

Các khái niệm kinh tế cần thiết để nghiên cứu việc sử

Tiết
(LT/BT/TH)
3/0/0
1

dụng tài nguyên thiên nhiên
1.1 Giới thiệu
1.2 Quyền sở hữu tài sản và việc sử dụng tài nguyên thiên
nhiên
1.3 Kinh tế học phúc lợi và vai trò của chính phủ.

1.4 Ra quyết định theo thời gian
Các nguyên tắc quản lý tài nguyên và môi trường
Chương 2.
2.1 Sự đánh đổi và chi phí
2.2 Cơ chế phân phối
2.3 Hiệu năng
2.4 Hiệu năng và tài nguyên thiên nhiên
2.5 Mối quan hệ với tài sản
Bài tập phần 1
Chương 3. Sử dụng và đánh giá đất
Giới thiệu
3.1 Khái niệm thặng dư kinh tế
3.2 Đất đai với chất lượng khác nhau
3.3 Vị trí và giá trị đất đai
3.4 Thị trường đất

4/2/0

4/2/0

3.5 Tính toán kinh tế về bảo tồn đất
Chương 4. Sử dụng và định giá nước

4.1 Định giá và sử dụng nước hiệu quả

3/0/0

4.2 Phân phối và định giá nước trên thực tế
Chương 5. Khoáng sản

5.1 Lý thuyết khai thác mỏ
5.2 Khai thác mỏ khi giá bán không đổi
5.3 Ngành khai thác khoáng sản trong thị trường cạnh
tranh
5.4 Mô hình hai giai đoạn cho một ngành cạnh tranh
Bài tập phần 2
Hướng dẫn sinh viên làm bài tập nhóm
Chương 6 Năng lượng không tái tạo: Dầu và khí tự nhiên
6.1 Mô hình khai thác và sử dụng dầu và khí tự nhiên
6.2 Sự chuyển tiếp từ năng lượng không tái tạo sang năng
lượng tái tạo
Chương 7. Tài nguyên có thể phục hồi: Thủy sản
7.1 Giới thiệu
7.2 Mô hình khai thác cá
Chương 8. Tài nguyên có thể phục hồi: Rừng
8.1 Tổng tăng trưởng, tăng trưởng biên và tăng trưởng
trung bình
8.2 Những tiêu chuẩn kinh tế về tuổi thu hoạch tối ưu
8.3 Quản lý tối ưu và chất lượng gỗ
8.4 Quy tắc quyết định thu hoạch kinh tế: Việc đưa vào
những giá trị ngoài
8.5 Chính sách của chính phủ
Thuyết trình nhóm
Thuyết trình nhóm
Thuyết trình nhóm

4/2/0

3/0/0

3/0/0

4/2/0

0/0/3
0/0/3
0/0/3
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5.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.1. Phương pháp giảng dạy:
- Giờ lý thuyết: giáo viên giảng lý thuyết và cung cấp dẫn chứng thực tế cho
sinh viên.
- Giờ thực hành: sinh viên làm bài tập phân tích trong kinh tế tài nguyên; báo
cáo kết quả làm bài tập nhóm; giáo viên nhận xét và góp ý.
5.2. Phương pháp đánh giá:
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT
Điểm thành phần
Quy định
1 Điểm bài tập nhóm
- Làm bài tập nhóm
- Được nhóm xác nhận có tham gia
3 Điểm thi kết thúc học - Tự luâ ̣n (60 phút)
phần
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
- Bắt buộc dự thi
6.

Trọng số
30%
70%
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