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I. D NG TH      THI 

- Đề thi gồm từ 3-5 câu hỏi hoặc bài tập kiểm tra sự hiểu biết của thí sinh về các 

kiến thức kế toán quản trị, sự vận dụng kế toán quản trị để ra quyết định trong thực tế. 

- Hình thức thi:  hi viết (Không sử dụng tài liệu) 

-  hời gian thi: 180 phút 

II. NỘI DUNG THI 

Nội dung thi tập trung vào các chương và các nội dung sau: 

 hương II. PHÂN LO I  HI PHÍ  

1. Khái niệm chi phí  

2. Phân loại chi phí  

2.1.  heo đối tượng hạch toán chi phí  

2.2.  heo quy trình sản xuất 

2.3. Theo báo cáo tài chính 

2.4. Để phục vụ cho việc ra quyết định 

2.5. Theo hình thái chi phí 

 hương IV. HÌNH THÁI  HI PHÍ  

I. Chi phí hỗn hợp 

1. Khái niệm 

2. Phân tích chi phí hỗn hợp thành định phí và biến phí theo phương pháp cực đại 

- cực tiểu 

II. Ứng dụng của phân loại chi phí theo hình thái 

1. Điểm hòa vốn 

1.1. Khái niệm 

1.2. Phương pháp xác định điểm hòa vốn theo phương pháp lãi góp 

2. Khoảng an toàn 

3. Ứng dụng để xác định phương án kinh doanh tối ưu 

III. Báo cáo thu nhập theo lãi góp 

1. Báo cáo thu nhập truyền thống (theo chức năng) 

2. Báo cáo thu nhập theo lãi góp 

Ý nghĩa của báo cáo thu nhập theo lãi góp 
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IV. Báo cáo bộ phận 

 hương V. PHÂN TÍ H  HI PHÍ – SẢN LƯỢNG – LỢI NHUÂN ( VP) 

I. Phân tích CVP trong trường hợp doanh nghiệp chỉ sản xuất một loại sản phẩm 

1. hay đổi về chi phí cố định và doanh số bán hàng 

2.Những thay đổi về chi phí biến đổi và doanh số bán hàng 

3. hay đổi về chi phí cố định, giá bán và doanh số bán hàng 

4. hay đổi về chi phí biến đổi, chi phí cố định và doanh số 

5. hay đổi về giá bán 

II. Phân tích CVP ở doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm  

III. Cơ cấu chi phí và đòn bẩy kinh doanh  

1. Cơ cấu chi phí  

2. Rủi do hoạt động và đòn bẩy kinh doanh  

 hương VIII. DỰ TOÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 

I. Khái quát chung về dự toán và lập dự toán 

Khái niệm 

Ý nghĩa: 

Phân loại dự toán 

Các phương pháp lập dự toán 

II. Hệ thống dự toán sản xuất kinh doanh 

1. Dự toán tiêu thụ 

2. Dự toán sản xuất 

3. Dự toán nguyên vật liệu trực tiếp 

4. Dự toán nhân công trực tiếp 

5. Dự toán chi phí sản xuất chung 

6. Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

7. Dự toán tiền mặt 

 hương IX.  HI PHÍ PHÙ HỢP  HO VIỆ  RA QUYẾT  ỊNH 

1. Khái niệm thông tin chi phí phù hợp 

2. Lợi ích của sử dụng thông tin chi phí phù hợp 

3. Các loại thông tin chi phí phù hợp và chi phí không phù hợp 

4. Phân tích gia tăng 

5. Ứng dụng phân tích gia tăng để ra quyết định 

5.1.  ự sản xuất hay mua ngoài 

5.2. Chấp nhận đơn đặt hàng đặc biệt 
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5.3.  iếp tục hay dừng sản xuất một sản phẩm, hoạt động của một bộ phận 

6.  ối đa hóa lãi góp trong điều kiện năng lực sản xuất bị giới hạn 

III. T I LIỆU ÔN THI 

 rường Đại học Lao động Xã hội, Giáo trình Kế toán quản trị, NXB Tài chính, 

2010. 

 ài liệu tham khảo:  

1. Giáo trình Kế toán quản trị, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2014. 

2. Garrison and Noreen: Managerial Accounting 12e, NXB McGrawhill, 2008. 

  

 


