
 1 

TRƯỜNG CĐ CN&QT SONADEZI 

KHOA QUẢN TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       

ĐỀ CƢƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP 

 

MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH – TIỀN TỆ 
 

Tài liệu Ôn tập theo môn học: 

- Tài liệu tham khảo chính: 

 Tài liệu 01: Tiếng Việt: Sử Đình Thành và cộng sự (2008), Nhập môn Tài chính – 

Tiền tệ, NXB LĐXH (bắt buộc) 

 Tài liệu 02: Tiếng Anh: Frederic S. Mishkin (2010), The Economics of Money, 

Banking and Financial Markets, 9th, Pearson-Addison-Wesley. 

 Tài liệu 03: Tập bài giảng của Giáo sư Peter N. Ireland, Department of Economics, 

Boston College 

 

- Tài liệu tham khảo bổ trợ :  

 Nguyễn Văn Tiến (2012), Giáo trình Tiền tệ – Ngân hàng, NXB Thống Kê. 

 Trần Viết Hoàng và Cung Trần Việt (2009), Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và Thị 

trường tài chính. NXB Thống Kê. 

 Frederic S. Mishkin (2010), Test Bank - The Economics of Money, Banking and 

Financial Markets, 9th, Pearson-Addison-Wesley. 

- Các Website hỗ trợ: 

 http://Thitruongtaichinh.vn 

 http://www.sbv.gov.vn 

 http://cafef.vn 

  https://www2.bc.edu/~irelandp/ec261.html (Tập bài giảng của Giáo sư Peter N. 

Ireland, Department of Economics, Boston College) 
 

Nội dung ôn tập Tài liệu hỗ trợ thêm 

Chƣơng nhập môn:  

Tại sao nghiên cứu về Tiền tệ, ngân hàng và thị trường 

tài chính. 

 

Chương 1, Tài liệu 02: “Why study 

Money, Banking and Financial 

Markets?” 

 

Chƣơng 1: Đại cƣơng về Tiền tệ 

Nội dụng giảng dạy: 

I. Nguồn gốc và bản chất của tiền tệ  

II. Các hình thái tiền tệ  

III. Các chức năng của tiền tệ 

IV. Khối tiền tệ 

 

- Chương 2: Đại cương Tiền tệ, Tài liệu 

01. 

(bắt buộc đối với sinh viên) 

- Chương 3, Tài liệu 02: 

“ What is Money?” 

http://thitruongtaichinh.vn/
http://www.sbv.gov.vn/
http://cafef.vn/
https://www2.bc.edu/~irelandp/ec261.html
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Chƣơng 2: Đại cƣơng về Tài chính 

Nội dung giảng dạy: 

I.Sự ra đời và phát triển của tài chính 

II.Bản chất của tài chính 

III.Chức năng của tài chính 

IV.Nguồn tài chính và hệ thống tài chính 

 

-Chương 1: Đại cương Tài chính, Tài 

liệu 01. 

(bắt buộc đối với sinh viên) 

 

-Chương 2, Tài liệu 02: 

“An overview of the financial system” 

-Tóm tắt bài giảng Chương 2, Tài liệu 

03. 

Chƣơng 3:Thị trƣờng Tài chính 

Nội dụng giảng dạy: 

I.Khái niệm về thị trường tài chính  

II.Chức năng, vai trò của thị trường tài chính. 

III. Cấu trúc thị trường tài chính 

IV.Các công cụ của thị trường tài chính. 

 

 

- Chương 15: Thị trường Tài chính, Tài 

liệu 01. 

(bắt buộc đối với sinh viên) 

- Chương 2, Tài liệu 02: 

“An overview of the financial system” 

-Tóm tắt bài giảng Chương 2, Tài liệu 

03. 

 

Chƣơng 4: Các Trung gian Tài chính 

Nội dụng giảng dạy: 

I.Khái quát về Trung gian Tài chính (TGTC) 

II.Vài trò của các TGTC 

III. Đặc điểm cơ bản các TGTC 

 

 

- Chương 10: Các Trung gian Tài chính, 

Tài liệu 01. 

(bắt buộc đối với sinh viên) 

- Chương 2, Tài liệu 02: 

“An overview of the financial system” 

-Tóm tắt bài giảng Chương 2, Tài liệu 

03. 

 

Chƣơng 5: Những vấn đề cơ bản về Tín dụng 

Nội dung giảng dạy: 

I. Sự ra đời và phát triển của tín dụng 

II. Bản chất của tín dụng 

III. Các hình thức tín dụng 

IV. Các chức năng của tín dụng 

 

 

 

- Chương 3: Tín dụng, Tài liệu 01. 

(bắt buộc đối với sinh viên) 

- Giảng viên đưa ra tình huồng các 

nhóm thảo luận. 
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Chƣơng 6: Lãi suất và Cấu trúc rủi ro của lãi suất 

Nội dung giảng dạy: 

I. Những vấn đề cơ bản về lãi suất 

II. Các nhân tố tác động đến lãi suất 

III. Câú trúc rủi ro của lãi suất 

- Chương 4: Lãi suất, Tài liệu 01. 

(bắt buộc đối với sinh viên) 

- Chương 4, Tài liệu 02: 

“Understanding Interest Rates” 

- Chương 6, Tài liệu 02: “The Risk and 

Term Structure of Interest Rates” 

-Tóm tắt bài giảng Chương 4, 6 Tài liệu 

03. 

Chƣơng 7: Hệ thống Ngân hàng trong nền kinh tế 

thị trƣởng 

Nội dung giảng dạy: 

I. Lịch sử ra đời và phát triển của ngân hàng  

II. Ngân hàng trung ương 

III. Ngân hàng thương mại 

- Chương 6: Ngân hàng Trung ương, Tài 

liệu 01. 

(bắt buộc đối với sinh viên) 

- Chương 11: Ngân hàng Thương mại, 

Tài liệu 01. 

Chƣơng 8: Ngân sách Nhà nƣớc 

Nội dung giảng dạy: 

I. Bản chất và vai trò của ngân sách nhà nước  

II. Thu ngân sách nhà nước 

III. Chi ngân sách nhà nước 

IV. Hệ thống ngân sách nhà nước 

- Chương 8: Tài chính công, Tài liệu 01. 

(bắt buộc đối với sinh viên) 
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MÔN NGHIỆP VỤ NHTM 
 

Tài liệu Ôn tập theo môn học: 

- Tài liệu tham khảo chính: Phan Thị Cúc, Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ ngân hàng 

thương mại, Đại học Kinh tế Tp. HCM, NXB Thống kê, 2007 

 

- Tài liệu tham khảo bỗ trợ: Tập bài giảng thực tế sử dụng kèm theo giáo trình do giảng 

viên cung cấp trong quá trình học. 

 

- Luật các TCTD, Luật NHNN 

 

- Các website tài chính/ngân hàng TM  
 

Nội dung ôn tập trọng tâm Tài liệu hỗ trợ thêm 

Phần lý thuyết:  

Tổng quan về các hoạt động NHTM 

Nghiệp vụ huy động tiền gửi 

Nghiệp vụ cấp tín dụng 

Phân tích tín dụng 

Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 

Các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 

Rủi ro tín dụng 

 

Phần Bài tập: 

Bài tập xác định hạn mức tín dụng 

Bài tập tính lãi 

Bài tập liên quan đến rủi ro tín dụng 

 

 

 

Theo Tài liệu tham khảo 

chính 

Tập bài giảng kèm theo 

 

 

 

 

 

Các dạng bài tập tham khảo 

đính kèm theo tập bài giảng. 

  

 


