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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

Tên tiếng Anh: MANAGEMENT ACCOUNTING; Mã số môn học: ACC307 

Ngành đào tạo: Kế toán; Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin chung về môn học 

Loại môn học Số tín chỉ: 03 Số giờ học:  53,33 

• Đại cương 

• Khối ngành 

• Cơ sở ngành 

• Ngành : X 

• Chuyên ngành: X 

• Lý thuyết: 2 

• Thực hành/ Thảo luận: 0,33 

• Tiểu luận/ Bài tập: 0,67 

• Kiến tập  

• Lý thuyết (15 tiết/1 tc): 25 

• Thực hành/ Thảo luận 

(30 tiết/1tc): 8,33 

• Tiểu luận/ Bài tập (30 giờ/ 1tc): 

20 

• Kiến tập (90 giờ/1tc): 

2. Điều kiện tham gia môn học 

 

Môn học trước Nguyên lý kế toán 

Các yêu cầu khác -Yêu cầu về kiến thức : 

Hiểu được phương pháp kế toán, quy trình kế toán tại các 

doanh nghiệp sản xuất, thương mại 

-Yêu cầu về kỹ năng: 

Sinh viên cần có các kỹ năng như: kỹ năng làm việc nhóm, 

kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng 

phân tích, tổng hợp 

-Yêu cầu về thái độ: 

Chủ động, nghiêm túc, tích cực trong việc học tập và 
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nghiên cứu 

3. Mô tả môn học 

Môn học này là môn bổ trợ, tự chọn thuộc kiến thức ngành, chuyên ngành, cung cấp 

cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán quản trị, nhận diện chi phí, phân loại chi phí 

theo các tiêu thức khác nhau từ đó vận dụng để phân tích mối quan hệ giữa chi phí – khối 

lượng – lợi nhuận, lập các dự toán ngân sách và cung cấp thông tin đánh giá trách nhiệm quản 

lý, định giá bán sản phẩm và các thông tin thích hợp trong việc ra quyết định của nhà quản trị 

doanh nghiệp.  

4. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

Lý thuyết 

Nội dung Phân bổ thời 

lượng 

CHƯƠNG 1:  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 

1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của kế toán quản trị  

1.1.1 Lịch sử hình thành của kế toán quản trị  

1.1.2 Quá trình phát triển của kế toán quản trị  

1.2  Khái niệm, mục tiêu và đối tượng của kế toán quản trị 

1.2.1 Khái niệm   

1.2.2 Các mục tiêu của một tổ chức và hoạt động của nhà quản trị 

1.2.3 Mục tiêu và đối tượng của kế toán quản trị 

1.3 Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của kế toán quản trị 

1.3.1 Vai trò của kế toán quản trị 

1.3.2 Chức năng của kế toán quản trị 

1.3.3 Nhiệm vụ của kế toán quản trị 

1.4  Phân biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị 

1.4.1 Kế toán tài chính 

1.4.2 Kế toán quản trị 
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1.4.3 Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị 

1.5 Các phương pháp sử dụng cho kế toán quản trị 

1.5.1 Thiết kế thông tin dưới dạng so sánh được 

1.5.2 Phân loại chi phí theo mục đích ra quyết định 

1.5.3 Thiết kế thông tin dưới dạng đồ thị, phương trình 

1.5.4 Thiết kế thông tin dưới dạng các báo cáo đặc thù 

1.6  Nội dung nghiên cứu của kế toán quản trị 

1.6.1  Chi phí và phân loại chi phí 

1.6.2  Phân tích mối quan hệ giữa chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận 

1.6.3  Dự toán ngân sách 

1.6.4  Đánh giá trách nhiệm quản lý và định giá bán sản phẩm 

1.6.5  Ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định 

CHƯƠNG 2: CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ  

2.1 Khái niệm và ý nghĩa của chi phí đối với nhà quản trị 

2.1.1 Khái niệm chi phí và đối tượng chịu chi phí 

2.1.2 Ý nghĩa của chi phí và kiểm soát chi phí đối với nhà quản trị 

2.1.3 Tập hợp chi phí và phân bổ chi phí 

2.2 Phân loại chi phí 

2.2.1 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 

2.2.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khoản mục trên báo cáo tài 

chính 

2.2.3 Phân loại chi phí sử dụng trong việc lập kế hoạch và kiểm tra 

2.2.4 Phân loại chi phí với mục đích ra quyết định quản trị 

2.2.5 Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

2.3 Báo cáo kết quả kinh doanh theo chức năng chi phí và theo cách ứng 

xử của chi phí 
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2.3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh theo chức năng của chi phí 

2.3.2 Báo cáo Kết quả kinh doanh theo cách ứng xử của chi phí 

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI PHÍ – KHỐI 

LƯỢNG – LỢI NHUẬN 

3.1 Khái niệm và ý nghĩa về Chi phí – Khối lượng – Lợi nhuận (CVP) 

3.1.1 Khái niệm CVP 

3.1.2 Ý nghĩa CVP 

3.2 Một số khái niệm sử dụng trong phân tích 

3.2.1 Doanh thu 

3.2.2 Chi phí 

3.2.3 Lợi nhuận 

3.2.4 Số dư đảm phí và tỷ lệ số dư đảm phí 

3.2.5 Kết cấu chi phí 

3.2.6 Kết cấu mặt hàng 

3.2.7 Đòn bẩy kinh doanh 

3.2.8 Số dư an toàn 

3.3 Phân tích điểm hòa vốn 

3.3.1 Phân tích điểm hòa vốn  

3.3.2 Phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với kết cấu mặt hàng 

3.4 Phân tích lợi nhuận 

3.4.1 Phân tích lợi nhuận  

3.4.2 Phân tích kết cấu chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận 

3.5 Ứng dụng phân tích CVP trong các tình huống ra quyết định 

3.5.1 Chi phí bất biến và doanh số biến động 

3.5.2 Chi phí khả biến và doanh số biến động 

3.5.3 Chi phí bất biến, giá bán và sản lượng tiêu thụ biến động 
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3.5.4 Chi phí bất biến, chi phí khả biến và sản lượng tiêu thụ biến 

động 

3.5.5 Thay đổi kết cấu giá bán 

3.6  Hạn chế của mô hình phân tích CVP 

CHƯƠNG 4: DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

4.1 Tổng quan về dự toán ngân sách 

4.1.1 Khái niệm 

4.1.2 Mục tiêu của dự toán ngân sách 

4.1.3 Yêu cầu của việc lập dự toán ngân sách 

4.1.4 Vai trò của dự toán ngân sách 

4.2 Trình tự lập dự toán ngân sách và mối quan hệ giữa các dự toán bộ 

phận 

4.2.1 Trách nhiệm và trình tự lập dự toán ngân sách 

4.2.2 Mối quan hệ giữa các dự toán bộ phận 

4.3  Vận dụng lập dự toán ngân sách tại doanh nghiệp 

4.3.1 Dự toán tiêu thụ 

4.3.2 Dự toán các hoạt động 

4.3.3 Dự toán báo cáo tài chính 

5 

CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ ĐỊNH GIÁ 

BÁN SẢN PHẨM 

5.1 Đánh giá trách nhiệm quản lý 

5.1.1 Trung tâm trách nhiệm 

5.1.2 Các chỉ tiêu đánh giá  

5.2 Định giá bán sản phẩm  

5.2.1 Những nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến các quyết định về giá 

5.2.2 Định giá để tối đa hóa lợi nhuận (lý thuyết kinh tế) 
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5.2.3 Định giá trên cơ sở chi phí 

5.2.4 Định giá chuyển nhượng 

5.3 Định giá trong các tình huống đặc biệt 

5.3.1 Các tình huống đặc biệt 

5.3.2 Định giá trong các tình huống đặc biệt 

CHƯƠNG 6: ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HỢP TRONG VIỆC 

RA QUYẾT ĐỊNH NGẮN HẠN 

6.1 Nhận diện thông tin thích hợp 

6.1.1 Khái niệm thông tin thích hợp 

6.1.2 Mục đích của việc nhận diện thông tin thích hợp 

6.2 Ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định 

6.2.1 Quyết định chấp nhận hay từ chối một đơn hàng 

6.2.2 Quyết định giữ lại hay loại bỏ một bộ phận 

6.2.3 Quyết định nên làm hay nên mua 

6.2.4 Quyết định nên bán hay tiếp tục sản xuất  

6.2.5 Quyết định trong điều kiện năng lực sản xuất bị giới hạn 

5 

Thảo luận và bài tập 

Nội dung 
Phân bổ thời 

lượng 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 1: PHÂN LOẠI CHI PHÍ THEO CÁC 

TIÊU THỨC VÀ VẬN DỤNG LẬP BCKQKD 

2.4 Phân loại chi phí 

2.4.1 Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động 

2.4.2 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với khoản mục trên báo cáo 

tài chính 

1 
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2.4.3 Phân loại chi phí sử dụng trong việc lập kế hoạch và kiểm tra 

2.4.4 Phân loại chi phí với mục đích ra quyết định quản trị 

2.4.5 Phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi phí 

2.5 Báo cáo kết quả kinh doanh theo chức năng chi phí và theo cách ứng xử 

của chi phí 

2.5.1 Báo cáo kết quả kinh doanh theo chức năng của chi phí 

2.5.2  Báo cáo Kết quả kinh doanh theo cách ứng xử của chi phí 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 2: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CPV 

3.7 Phân tích điểm hòa vốn 

3.7.1 Phân tích điểm hòa vốn  

3.7.2 Phân tích điểm hòa vốn trong mối quan hệ với kết cấu mặt 

hàng 

3.8 Phân tích lợi nhuận 

3.8.1 Phân tích lợi nhuận  

3.8.2 Phân tích kết cấu chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận 

3.9 Ứng dụng phân tích CVP trong các tình huống ra quyết định 

3.9.1 Chi phí bất biến và doanh số biến động 

3.9.2 Chi phí khả biến và doanh số biến động 

3.9.3 Chi phí bất biến, giá bán và sản lượng tiêu thụ biến động 

3.9.4 Chi phí bất biến, chi phí khả biến và sản lượng tiêu thụ biến 

động 

3.9.5 Thay đổi kết cấu giá bán 

3 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 3: VẬN DỤNG LẬP DỰ TOÁN 

4.4 Vận dụng lập Dự toán ngân sách tại doanh nghiệp 

4.4.1 Dự toán tiêu thụ 

4.4.2 Dự toán các hoạt động 
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4.4.3 Dự toán báo cáo tài chính 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 4: VẬN DỤNG CÁC MÔ HÌNH TRONG 

VIỆC ĐỊNH GIÁ BÁN SẢN PHẨM  

5.4 Định giá bán sản phẩm  

5.4.1 Những nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến các quyết định về giá 

5.4.2 Định giá để tối đa hóa lợi nhuận (lý thuyết kinh tế) 

5.4.3 Định giá trên cơ sở chi phí 

5.4.4 Định giá chuyển nhượng 

5.5 Định giá trong các tình huống đặc biệt 

5.6 Định giá trong các tình huống đặc biệt 
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THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 5: PHÂN TÍCH ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH 

NGẮN HẠN 

6.3 Ứng dụng thông tin thích hợp trong việc ra quyết định 

6.3.1 Quyết định chấp nhận hay từ chối một đơn hàng 

6.3.2 Quyết định giữ lại hay loại bỏ một bộ phận 

6.3.3 Quyết định nên làm hay nên mua 

6.3.4 Quyết định nên bán hay tiếp tục sản xuất  

6.3.5 Quyết định trong điều kiện năng lực sản xuất bị giới hạn 

4 

 


