BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC
1.1.

Tên môn học: KẾ TOÁN CHI PHÍ

1.2.

Mã môn học: ACCO4301

1.3.

Khoa phụ trách: Khoa Kế toán – Kiểm toán

1.4.

Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết

2. MÔ TẢ MÔN HỌC
Môn học kế toán chi phí cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc tổ
chức hệ thống kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
theo các mô hình khác nhau, phục vụ cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định
của nhà quản lý.
3. MỤC TIÊU MÔN HỌC
3.1.

Mục tiêu chung

Sau khi học xong môn học này, người học sẽ:
-

Có được những kiến thức nền tảng về kế toán chi phí trong doanh nghiệp sản
xuất.

-

Vận dụng được kế toán chi phí phù hợp với hệ thống tài khoản kế toán Việt
Nam.

-

Có khả năng tự học tập, tự đọc thêm các tài liệu có liên quan đến môn học Kế
toán chi phí nhằm phát triển nghề nghiệp cá nhân sau này.

3.2.

Mục tiêu cụ thể

3.2.1. Kiến thức:
- Giải thích được mục đích, bản chất của kế toán chi phí, phân biệt phạm vi của
kế toán chi phí với kế toán quản trị,
- Trình bày các đặc điểm vận động cơ bàn của doanh nghiệp sản xuất (DNSX)
cũng như quy trình vận động chi phí trong các DNSX.
- Phân biệt giữa chi phí SX và giá thành sản phẩm. Giải thích cách thức phân
loại chi phí và giá thành sản phẩm phù hợp với từng mục đích quản lý
- Xác định được đối tượng tập hợp chi phí SX và tính giá thành sản phẩm theo
chi phí thực tế . Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm theo chi phí thực tế
- Trình bày các nguyên tắc cơ bản của phương pháp tính giá thành theo chi phí
thực tế kết hợp với ước tính. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá
thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp ước tính.
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-

Trình bày các nguyên tắc cơ bản của phương pháp tính giá thành theo chi phí
định mức. Tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
theo chi phí định mức.

3.2.2. Kỹ năng:
-

Sử dụng các công cụ định lượng và bảng tính Excel cho việc tính toán và phân
tích thông tin kế toán chi phí bao gồm chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.
Tiếp cận các kênh thông tin, tra cứu các tài liệu cần thiết;
Truyền đạt thông tin (làm việc nhóm, thảo luận, giải thích, thuyết trình…).
Viết báo cáo trung bình – kèm mục tiêu phân tích (khoảng 1.000 từ);

3.2.3. Thái độ: Qua môn học này, sinh viên được rèn luyện tính cẩn thận, thận
trọng trong xử lý số liệu kế toán, tạo lập tính thần yêu nghề và nhận thức đúng đắn về đạo
đức nghề nghiệp kế toán trong các tình huống cụ thể.
4. NỘI DUNG MÔN HỌC
STT

Tên chương

Mục, tiểu mục

Số tiết
TC LT BT

TH

Tài liệu
tự học

SGK c.1
và c.2

1.1 Đặc điểm của doanh
nghiệp SX và quy trình
vận động chi phí trong
DNSX

CHƯƠNG 1:
1

TỔNG QUAN
VỀ KẾ TOÁN
CHI PHÍ

1.2 Vai trò, chức năng của kế
toán chi phí trong DNSX
1.3 Phân biệt kế toán chi phí,
kế toán quản trị và mối 6
quan hệ với kế toán tài
chính

5

1

0

17

8

0

1.4 Phân loại chi phí và giá
thành sản phẩm
1.5 Một số mô hình kế toán
chi phí và tính giá thành
hiện nay
CHƯƠNG 2:

2

2.1 Những vấn đề chung

2.2 Kế toán chi phí SX và
KẾ
TOÁN
tính giá thành sản phẩm
CHI PHÍ SẢN
công nghiệp
XUẤT
VÀ
TÍNH
GIÁ 2.3 Kế toán tổng hợp chi phí 25
SX và tính giá thành sản
THÀNH SẢN
phẩm
PHẨM THEO
CHI
PHÍ
THỰC TẾ

SGK c.3

2

STT

Tên chương
CHƯƠNG 3:

3

Mục, tiểu mục

Số tiết
TC LT BT

TH

8

6

2

0

6

5

1

0

45

33

12

Tài liệu
tự học

3.1 Những vấn đề chung

KẾ
TOÁN 3.2 Kế toán chi phí SX và tính
CHI PHÍ SX
giá thành đơn đặt hàng
VÀ TÍNH GIÁ 3.3 Kế toán chi phí SX và tính
THÀNH SẢN
giá thành sản phẩm theo
PHẨM THEO
quy trình sản xuất
CHI
PHÍ
THỰC
TẾ
KẾT HỢP CHI
PHÍ
ƯỚC
TÍNH

SGK c.4

4.1 Những vấn đề chung
CHƯƠNG 4:

4

4.2 Xây dựng gía thành định
KẾ
TOÁN
mức
CHI PHÍ SX 4.3 Xác định chênh lệch giữa
VÀ TÍNH GIÁ
thực tế và định mức
THÀNH SẢN
PHẨM THEO 4.4 Ghi nhận và xử lý chênh
lệch thực tế so với định
CHI
PHÍ
mức
ĐỊNH MỨC

Tổng cộng

SGK c.5

Ghichú: TC: Tổng số tiết; LT:Lý thuyết; BT: Bài tập; TH: Thực hành
5. TÀI LIỆU THAM KHẢO
5.1.

Tài liệu chính:
Bộ môn Kế Toán Quản Trị, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM (2012), Kế Toán
Chi Phí, Nhà xuất bản Phương Đông (viết tắt SGK)

5.2.

Tài liệu tham khảo thêm:
Alnoor Bhimani, Charles T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav Rajan (2011),
Management and Cost Accounting, Prentice Hall; 5 edition

6. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
6.1.

Thang điểm: 10

6.2.

Hình thức thi: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận, không tham khảo tài liệu.

6.3.

Số lần, hình thức đánh giá và trọng số đánh giá kết quả học tập:

STT

Hình thức đánh giá

Trọng số

1

Thi giữa kỳ

40%

2

Thi cuối kỳ

60%
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7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
7.1.

Kế hoạch giảng dạy lớp ngày (4.5 tiết/buổi)

Thời gian

Nội dung
Giới thiệu môn học.
Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ
Đặc điểm của doanh nghiệp SX và quy trình vận động chi phí trong
DNSX
-

Các hoạt động của DNSX

-

Đặc điểm hoạt động trong DNSX

-

Quy trình vận động chi phí trong DNSX

Vai trò, chức năng của kế toán chi phí trong DNSX
Buổi 1

-

Kế toán chi phí và mối quan hệ với kế toán tài chính, kế
toán quản trị

-

Kế toán chi phí trong môi trường kinh doanh hiện nay

Phân biệt kế toán chi phí, kế toán quản trị và mối quan hệ với kế
toán tài chính
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm
-

Khái niệm chi phí và giá thành sản phẩm

-

Phân loại chi phí

-

Phân loại giá thành

Chương 1- TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ (tt)
Một số mô hình kế toán chi phí và tính giá thành hiện nay
Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ
Những vấn đề chung

Buổi 2

-

Mục tiêu, đặc điểm của mô hình kế toán chi phí SX và tính
giá thành SP theo chi phí thực tế

-

Đối tượng tập hợp chi phí

-

Đối tượng tính giá thành

-

Kỳ tính gía thành

-

Quy trình kế toán chi phí SX và tính giá thành SP theo chi
phí thực tế

Kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm công nghiệp
-

Đặc điểm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

-

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
o

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
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o

Chi phí nhân công trực tiếp

o

Chi phí sản xuất chung

o

Các khoản thiệt hại trong sản xuất

o

Chi phí sản xuất ở các bộ phận phục vụ

Kế toán tổng hợp chi phí SX và tính giá thành sản phẩm
-

Tổng hợp chi phí SX thực tế

-

Các khoản giảm giá thành sản phẩm

-

Đánh giá sản phẩm dở dang
o

Phương pháp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

o

Phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương

Phương pháp định mức
Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ (tt)
Buổi 3

-

Chi phí sản xuất ở các bộ phận phục vụ

-

Bài tập

Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ (tt)
Buổi 4

Các phương pháp tính giá thành
o Phương pháp giản đơn
o Phương pháp hệ số
o Phương pháp tỷ lệ

Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ (tt)
Buổi 5

§ Các phương pháp tính giá thành
o Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
o Bài tập

Buổi 6

Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ (tt)
-

Buổi 7

Buổi 8

Phương pháp phân bước

§ Tổng ôn chương 3
§ Kiểm tra giữa kỳ
Chương 3 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP CHI PHÍ ƯỚC
TÍNH
Những vấn đề chung
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-

Mục tiêu

-

Đặc điểm của mô hình kế toán chi phí SX và tính giá thành
SP thep chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính

Kế toán chi phí SX và tính giá thành đơn đặt hàng
-

Đặc điểm tập hợp chi phí, tính giá thành và kỳ tính gía thành

-

Tập hợp chi phí SX

-

Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo đơn đặt
hàng

-

Lập phiếu chi phí công việc

Kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm theo quy trình sản
xuất
-

Tập hợp chi phí SX

-

Tổng hợp chi phí SX

-

Xác định sản phẩm hoàn thành tương đương
o

Buổi 9

Buổi 10

Phương pháp trung bình

o Phương pháp nhập trước xuất trước
Chương 3 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP CHI PHÍ ƯỚC
TÍNH (tt)
- Xác định giá thành sản phẩm và chi phí SX dở dang cuối kỳ
- Lập báo cáo sản xuất
- Bài tập chương 3
Chương 4 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC
Những vấn đề chung
- Mục tiêu,
- Đặc điểm của mô hình
Xây dựng gía thành định mức
Xác định chênh lệch giữa thực tế và định mức
- Chênh lệch NVL trực tiếp
- Chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp
Chênh lệch chi phí SX chung
Chương 4 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC (tt)
Ghi nhận và xử lý chênh lệch thực tế so với định mức
- Chênh lệch NVL trực tiếp
- Chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp
- Chênh lệch chi phí SX chung
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- Xử lý chênh lệch thực tế so với định mức
Ôn tập chương 3 + 4
7.2.

Kế hoạch giảng dạy lớp tối (3 tiết/buổi)

Thời gian

Nội dung
Giới thiệu môn học.
Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ
Đặc điểm của doanh nghiệp SX và quy trình vận động chi phí trong
DNSX

Buổi 1

-

Các hoạt động của DNSX

-

Đặc điểm hoạt động trong DNSX

-

Quy trình vận động chi phí trong DNSX

Vai trò, chức năng của kế toán chi phí trong DNSX
-

Kế toán chi phí và mối quan hệ với kế toán tài chính, kế
toán quản trị

-

Kế toán chi phí trong môi trường kinh doanh hiện nay

Phân biệt kế toán chi phí, kế toán quản trị và mối quan hệ với kế
toán tài chính
Chương 1- TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ (tt)
Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm
Buổi 2

-

Khái niệm chi phí và giá thành sản phẩm

-

Phân loại chi phí

-

Phân loại giá thành

Một số mô hình kế toán chi phí và tính giá thành hiện nay
Ôn tập chương 1
Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ
Những vấn đề chung

Buổi 3

-

Mục tiêu, đặc điểm của mô hình kế toán chi phí SX và tính
giá thành SP theo chi phí thực tế

-

Đối tượng tập hợp chi phí

-

Đối tượng tính giá thành

-

Kỳ tính gía thành

-

Quy trình kế toán chi phí SX và tính giá thành SP theo chi
phí thực tế

Kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm công nghiệp
-

Đặc điểm doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
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-

Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
o

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

o

Chi phí nhân công trực tiếp

o

Chi phí sản xuất chung

o

Các khoản thiệt hại trong sản xuất

o

Chi phí sản xuất ở các bộ phận phục vụ

Kế toán tổng hợp chi phí SX và tính giá thành sản phẩm

Buổi 4

-

Tổng hợp chi phí SX thực tế

-

Các khoản giảm giá thành sản phẩm

-

Đánh giá sản phẩm dở dang
o

Phương pháp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

o

Phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương

o

Phương pháp định mức

Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ (tt)
-

Chi phí sản xuất ở các bộ phận phục vụ

Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ (tt)
Buổi 5

-

Chi phí sản xuất ở các bộ phận phục vụ

-

Các phương pháp tính giá thành
Phương pháp giản đơn

Buổi 6

Buổi 7

Buổi 8

Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ (tt)
-

Phương pháp hệ số

-

Phương pháp tỷ lệ

Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ (tt)
-

Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ

-

Bài tập

Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ (tt)
-

Buổi 9

Phương pháp phân bước

Chương 2 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ (tt)
- Phương pháp phân bước
- Bài tập
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Buổi 10

-

Tổng ôn chương 3

-

Kiểm tra giữa kỳ

Chương 3 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP CHI PHÍ ƯỚC
TÍNH
Những vấn đề chung

Buổi 11

-

Mục tiêu

-

Đặc điểm của mô hình kế toán chi phí SX và tính giá thành
SP thep chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính

Kế toán chi phí SX và tính giá thành đơn đặt hàng
-

Đặc điểm tập hợp chi phí, tính giá thành và kỳ tính gía thành

-

Tập hợp chi phí SX

-

Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành theo đơn đặt
hàng

-

Lập phiếu chi phí công việc

Chương 3 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP CHI PHÍ ƯỚC
TÍNH (tt)
Kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm theo quy trình sản
xuất

Buổi 12

-

Tập hợp chi phí SX

-

Tổng hợp chi phí SX

-

Xác định sản phẩm hoàn thành tương đương
o

Phương pháp trung bình

o

Phương pháp nhập trước xuất trước

-

Xác định giá thành sản phẩm và chi phí SX dở dang cuối kỳ

-

Lập báo cáo sản xuất

-

Bài tập chương 3

Chương 4 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC
Những vấn đề chung
Buổi 13

-

Mục tiêu,

-

Đặc điểm của mô hình

Xây dựng gía thành định mức
Xác định chênh lệch giữa thực tế và định mức
-

Chênh lệch NVL trực tiếp
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-

Chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp

-

Chênh lệch chi phí SX chung

Chương 4 – KẾ TOÁN CHI PHÍ SX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC
Ghi nhận và xử lý chênh lệch thực tế so với định mức
Buổi 14

Buổi 15

-

Chênh lệch NVL trực tiếp

-

Chênh lệch chi phí nhân công trực tiếp

-

Chênh lệch chi phí SX chung

-

Xử lý chênh lệch thực tế so với định mức

Ôn tập chương 3 + 4
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2014
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Vũ Hữu Đức

10

