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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: Kế toán – Kiểm toán  

1.4 .  Số tín chỉ: 03 tín chỉ lý thuyết 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC 

3.1. Mục tiêu chung 

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về kế toán chi phí trong các 

doanh nghiệp, cũng như sử dụng các phương pháp kế toán chi phí phù hợp cho từng 

trường hợp cụ thể, bao gồm cung cấp thông tin chi phí cho mục đích báo cáo tài chính và 

cho mục đích ra quyết định quản trị của các nhà quản lý. 

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức:  

Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể: 

 Sinh viên trình bày được cách thức phân loại chi phí, tập hợp chi phí, tính giá 

thành, lập báo cáo sản xuất ở những doanh nghiệp sản xuất theo công việc và 

theo quá trình. 

 Giải thích được ý nghĩa của việc phân bổ chi phí và vận dụng các phương pháp 

phân bổ chi phí phù hợp cho từng trường hợp cụ thể. 

 Trình bày nội dung phương pháp giá thành sản xuất và giá thành khả biến. 

Đồng thời lập được báo cáo thu nhập theo hai phương pháp này, cũng như giải 

thích được sự khác biệt giữa hai phương pháp và ứng dụng để ra quyết định 

kinh tế. 

3.2.2. Kỹ năng: 

Sau khi học xong môn này, sinh viên có thể: 

 Lắng nghe và phát biểu bao gồm đặt câu hỏi, giải thích, bảo vệ quan điểm liên 

quan đến các nội dung cũng như cách thức phân loại chi phí, tập hợp chi phí, 

tính giá thành, lập báo cáo sản xuất cho doanh nghiệp. 
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 Nhận dạng và lựa chọn phương pháp kế toán chi phí phù hợp cho các loại 

doanh nghiệp và cho các mục đích khác nhau.  

 Hình thành cho bản thân một kỹ năng xử lý, phân tích và cung cấp thông tin 

chi phí theo yêu cầu của các đối tượng sử dụng khác nhau, đặc biệt cho nhà 

quản lý ra các quyết định kinh tế. 

3.2.3.  Thái độ: Qua quá trình học tập môn học, sinh viên được trang bị khả năng 

làm việc theo nhóm, tinh thần kỷ luật và tính chính xác trong công việc. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC 

STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

1.  
Tổng quan về kế 

toán chi phí   

1.1/ Khái niệm về kế toán 

chi phí và thông tin chi 

phí cung cấp cho các lĩnh 

vực kế toán. 

1.2/ Vai trò của kế toán 

chi phí trong quản trị 

doanh nghiệp. 

1.3/ Kế toán chi phí và 

các quyết định quản trị 

quan trọng. 

1.4/ Ý nghĩa của thông tin 

chi phí 

3,5 3 0,5  

 Giáo 

trình 

KTCP  

 

2.  Phân loại chi phí 

2.1/Khái niệm và phân 

loại chi phí   

2.2/Khái niệm và phân 

loại giá thành    

3,5 3 0,5  

 Giáo 

trình 

KTCP  

 

3.  
Kế toán chi phí 

theo công việc 

3.1/ Những vấn đề chung 

kế toán chi phí theo công 

việc 

3.2/ Kế toán chi phí theo 

công việc được tính theo 

chi phí thực tế 

3.3/ Kế toán chi phí theo 

công việc được tính theo 

chi phí thực tế kết hợp với 

ước tính  

3,5 3 0,5  

 Giáo 

trình 

KTCP  

 

4.  
Kế toán chi phí 

theo quá trình  

4.1/ Những vấn đề chung 

về KTCP theo quá trình 

4.2/ Kế toán chi phí theo 

quá trình tính theo chi phí 

thực tế 

 

 

 

11 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 Giáo 

trình 

KTCP  

 

  



3 

 

STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

4.3/  Kế toán chi phí theo 

quá trình tính theo chi phí 

thực tế kết hợp với ước 

tính    

Case study 

5.  
Kế toán chi phí 

định mức  

5.1/ Những vấn đề chung 

kế toán chi phí định mức 

5.2/ Xây dựng chi phí 

định mức và xác định các 

chênh lệch 

5.3/ Trình tự kế toán chi 

phí và tính giá thành theo 

định mức 

5.4/ Đánh giá chênh lệch 

chi phí 

5 4 1  

  Giáo 

trình 

KTCP  

 

6.  Phân bổ chi phí 

6.1/ Những vấn đề chung 

về phân bổ chi phí 

6.2/ Phân bổ chi phí sản 

xuất chung 

6.3/ Phân bổ chi phí bộ 

phận phục vụ  

6.4/ Phân bổ chi phí cho 

trường hợp sản phẩm kết 

hợp, sản phẩm phụ, thiệt 

hại trong sản xuất 

6.5/ Phân bổ chi phí trong 

môi trường vừa sản xuất 

theo công việc và theo quá 

trình 

Case study 

11 6 2 3 

 Giáo 

trình 

KTCP 

 

 

7.  

Ảnh hưởng của 

phương pháp giá 

thành trong quá 

trình ra quyết 

định 

7.1/ Phương pháp giá 

thành khả biến và giá 

thành sản xuất 

7.2/ Báo cáo thu nhập 

theo giá thành khả biến và 

giá thành sản xuất 

7.3/ Ra quyết định quản 

trị khi sử dụng hai phương 

pháp giá thành 

2,5 2 0,5  

 Giáo 

trình 

KTCP  

 

 

Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ  2  2    
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 
Số tiết Tài liệu  

tự học TC LT BT TH 

Ôn tập và sửa bài tập toàn môn  1  1    

Bài tập mô phỏng trên Excel 2  2    

Tổng cộng 45 27 12 6   

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1. Tài liệu chính: 

 Trường Đại học Kinh tế TPHCM (2012). Giáo trình kế toán chi phí 

 Các chuẩn mực kế toán Việt Nam 

 Luật Kế toán (Năm 2015) 

5.2. Tài liệu tham khảo thêm:  

 Management and Cost Accounting (2012); Alnoor Bhimani, Charles T. 

Horngren, Srikant M. Datar, Madhav Rajan; Pearson. 

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 Bài tập trong lớp (cá nhân hoặc nhóm ) 20% 

2 Thi giữa kỳ 20% 

3 Thi cuối kỳ 60% 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  

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

Buổi học Nội dung Ghi chú 

Buổi 1 

C1: Tổng quan về kế toán chi phí   

 Bài giảng 

 Thảo luận  

C2: Phân loại chi phí 

 Bài giảng 

 

Buổi 2 

C2: Phân loại chi phí (tt) 

 Bài giảng 

 Bài tập  

C3: Kế toán chi phí theo công việc 

- Bài giảng  
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Buổi học Nội dung Ghi chú 

Buổi 3 

C3: Kế toán chi phí theo công việc (tt) 

- Bài giảng  

- Thảo luận, bài tập thực hành 

- Sửa bài tập cụm kiến thức (C1,2,3) 

C4: Kế toán chi phí theo quá trình   

Bài giảng 

 

Buổi 4 

C4: Kế toán chi phí theo quá trình (tt) 

 Bài giảng 

 Bài tập thực hành 

 Case study 

 

Buổi 5 

C4: Kế toán chi phí theo quá trình (tt) 

 Bài giảng 

 Bài tập thực hành 

 Case study 

 

Buổi 6 

 C5: Kế toán chi phí định mức 

 Bài giảng 

 Bài tập thực hành 

 

Buổi 7 

C5: Kế toán chi phí định mức 

 Sửa bài tập (C4,5), thảo luận 

 Kiểm tra giữa kỳ 

C6. Phân bổ chi phí  

 Bài giảng 

 

Buổi 8 
C6. Phân bổ chi phí  

 Bài giảng 

 

Buổi 9 

C6. Phân bổ chi phí (tt) 

 Bài tập thực hành và sửa bài tập (C6) 

 Cased study 

 

Buổi 10 

C7. Ảnh hưởng của phương pháp giá thành 

trong quá trình ra quyết định 

 Bài giảng 

 Tổng ôn tập 

 

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

Buổi học Nội dung Ghi chú 

Buổi 1 

C1: Tổng quan về kế toán chi phí   

 Bài giảng 

 Thảo luận  

 

Buổi 2-3 

C2: Phân loại chi phí 

 Bài giảng 

 Bài tập  
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Buổi học Nội dung Ghi chú 

Buổi 4-5 

C3: Kế toán chi phí theo công việc 

- Bài giảng  

- Thảo luận, bài tập thực hành 

- Sửa bài tập cụm kiến thức (C1,2,3) 

 

Buổi 6-7 

C4: Kế toán chi phí theo quá trình 

 Bài giảng 

 Bài tập thực hành 

 Case study 

 

Buổi 8 

C4: Kế toán chi phí theo quá trình (tt) 

 Bài giảng 

 Bài tập thực hành 

 Case study 

 

Buổi 9 

 C5: Kế toán chi phí định mức 

 Bài giảng 

 Bài tập thực hành 

 

Buổi 10-11 

C5: Kế toán chi phí định mức 

 Sửa bài tập (C4,5), thảo luận 

 Kiểm tra giữa kỳ 

 

Buổi 12 
C6. Phân bổ chi phí  

 Bài giảng 

 

Buổi 13-14 

C6. Phân bổ chi phí (tt) 

 Bài tập thực hành và sửa bài tập (C6) 

 Cased study 

 

Buổi 15 

C7. Ảnh hưởng của phương pháp giá thành 

trong quá trình ra quyết định 

 Bài giảng 

 Tổng ôn tập 

 

 

              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017 

            TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

 

 

 

 

 

 

     HỒ HỮU THỤY 

 

 


