
 

 
1.Tổng quan về ngành Tài chính doanh nghiệp 

Từ khi thành lập và trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp nào 
cũng phải giải quyết các vấn đề cơ bản về vốn để xây dựng nhà xưởng; mua sắm 
máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu… Hàng loạt câu hỏi sẽ được đặt ra: Doanh 
nghiệp cần bao nhiêu tiền? Số tiền đó được huy động từ đâu và bằng cách nào? 
Số tiền đó sẽ được đầu tư và sử dụng như thế nào? Phân chia số tiền thu được từ 
hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào để có hiệu quả nhất?…Trả lời đúng 
những câu hỏi trên, người học sẽ vượt qua những thách thức của ngành Tài chính 
doanh nghiệp vì đã đưa ra được các quyết định tài chính quan trọng, ảnh hưởng 
đến sự sống còn của doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển như vũ bão của thị 
trường tài chính, nhu cầu nguồn nhân lực của ngành Tài chính doanh nghiệp 
được dự báo rất lớn trong thời gian đến. 
2. Mục tiêu đào tạo ngành Tài chính doanh nghiệp 

Mục tiêu đào tạo của ngành Tài chính doanh nghiệp không chỉ là những 
chuyên viên có kiến thức cơ bản về Tài chính doanh nghiệp, mà còn phải có kiến 
thức chuyên sâu, khả năng ứng dụng một cách sáng tạo về công tác quản trị tài 
chính trong doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh 
nghiệp khi ra trường sẽ có những kỹ năng sau: 

– Có khả năng phân tích, đánh giá các quy luật kinh tế, các mối quan hệ 
tài chính, tham mưu cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn, đưa ra các quyết định 
tài chính; 

– Có khả năng nhận diện rủi ro, nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu 
quả hoạt động của dự án, đầu tư chứng khoán, tín dụng; 

– Có khả năng quản trị dòng tiền, dự báo tài chính cho doanh nghiệp, xây 
dựng cơ chế quản lý tài chính; 

– Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ để phân tích tài chính doanh 
nghiệp, lập kế hoạch tài chính, đầu tư tài chính, lập và thẩm định dự án đầu tư. 

– Có đạo đức nghề nghiệp, hiểu biết và tôn trọng pháp luật; có khả năng 
tư duy khoa học và làm việc độc lập, làm việc nhóm; 
3. Vị trí việc làm và công việc sau khi tốt nghiệp 



Vị trí việc làm: Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính doanh nghiệp có thể 
đi làm ngay tại các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán hoặc tại các 
đơn vị hành chính sự nghiệp. 

Chức danh công việc: Chuyên viên tài chính, kế toán, tín dụng ngân hàng, 
thẩm định dự án, môi giới chứng khoán. 

Công việc chủ yếu: Tổ chức công tác tài chính, kế toán doanh nghiệp; 
Quản lý nguồn vốn doanh nghiệp; Đầu tư tài chính; Lập và phân tích dự án; 
Thẩm định dự án; Dự toán ngân sách doanh nghiệp; Kiểm tra, phân tích, đánh 
giá công tác tài chính doanh nghiệp. 
4. Cơ hội thăng tiến 

Sau một thời gian làm việc có thể phát triển đến vị trí Trưởng/phó phòng 
Tài chính – Kế toán ở các doanh nghiệp; Trưởng/phó phòng Tài chính – Kế 
hoạch ở các đơn vị Hành chính sự nghiệp; Trưởng nhóm, trưởng bộ phận Tín 
dụng, Thẩm định dự án, Môi giới chứng khoán. 

 

 


