
 1 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC 

CHUYÊN NGÀNH: KẾ TOÁN 

Môn: Nguyên Lý Kế toán 

 

Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN – HẠCH TOÁN KẾ TOÁN  

1.1. Những vấn đề chung về hạch toán  

1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển – tính tất yếu khách quan của hạch 

toán  

1.1.2 Khái niệm 

1.1.3. Vai trò của hạch toán trong nền kinh tế thị trường 

1.1.4. Các thước đo sử dụng trong hạch toán  

1.1.5. Phân loại hạch toán 

1.2. Những vấn đề cơ bản về hạch toán kế toán. 

1.2.1. Chức năng của hạch toán kế toán 

1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán 

1.2.3 Yêu cầu kế toán:  

1.2.4. Một số khái niệm và nguyên tắc kế toán 

1.2.5. Đối tượng của hạch toán kếtoán 

1.2.6. Sự tuần hoàn của vốn kinh doanh. 

1.2.7 Quan hệ pháp lý thuộc đối tượng của hạch toán. 

Chương 2 

PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN  

2.1. Phương pháp chứng từ kế toán và ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán 

2.1.1. Phương pháp chứng từ kế toán 

2.1.2. Ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán 

2.2. Chứng từ kế toán và ý nghĩa của chứng từ kế toán 

2.2.1. Chứng từ kế toán 

2.2.2. Ý nghĩa của chứng từ kếtoán 

2.2.3. Nội dung của một chứng từ kếtoán 

2.2.4. Phân loại chứng từ kế toán 

2.2.5. Trình tự luân chuyển chứng từ kếtoán 

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Chương 3 

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ  

3.1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá. 

3.1.1. Khái niệm. 

3.1.2. Ý nghĩa của phương pháp tính giá. 

3.2. Yêu cầu của việc tính giá. 

3.3. Nguyên tắc tính giá. 

3.4. Nội dung và trình tự tính giá. 

3.4.1. Nội dung và trình tự  tính giá tài sản mua vào. 

3.4.2. Nội dung và trình tự tính giá sản phẩm, dịch vụ sản xuất. 

3.4.3  Nội dung và trình tự tính giá (giá vốn) sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ 

tiêu thụ và giá vật tư xuất dùng cho sản xuất kinh doanh. 

 

Chương 4 

PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  

4.1. Khái niệm, ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán 

4.1.1 Khái niệm 

4.1.2 Ý nghĩa: 

4.2. Tài khoản kế toán và kết cấu của tài khoản kế toán 

4.2.1. Khái niệm tài khoản kế toán. 

4.2.2. Kết cấu chung của tài khoản kế toán 

4.3. Phân loại tài khoản kế toán 

4.3.1. Khái niệm 

4.3.2. Phân loại tài khoản kế toán 

4.4. Cách ghi chép vào tài khoản kế toán 

4.4.1. Ghi đơn vào tài khoản kế toán 

4.4.2. Quan hệ đối ứng và ghi kép vào tài khoản kế toán 

4.5. Tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết (phân tích). 

4.5.1. Nội dung của tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết. 

4.5.2. Mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết. 

4.6. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán. 

4.6.1. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản tổng hợp 

4.6.2. Kiểm tra số liệu ghi chép trên tài khoản kế toán chi tiết với tài khoản tổng 

hợp tương ứng. 

4.7. Hệ thống tài khoản kế toán. 
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Chương 5 

KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU 

5.1. Khái quát chung về kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu 

5.2. Hạch toán kế toán quá trình mua hàng 

5.2.1. Khái niệm và nhiệm vụ 

5.2.2. Phương pháp kế toán quá trình mua hàng 

5.3. Hạch toán kế toán quá trình sản xuất 

5.3.1. Khái niệm, nhiệm vụ kế toán quá trình sản xuất 

5.3.2. Phương pháp hạch toán kế toán 

5.4. Hạch toán kế toán quá trình tiêu thụ  

5.4.1. Khái niệm và nhiệm vụ 

5.4.2. Phương pháp kế toán quá trình tiêu thụ  

Chương 6 

PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VÀ CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 

6.1. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán . 

6.1.1. Khái niệm phương pháp tổng hợp cân đối kế toán: 

6.1.2. Nội dung và hình thức biểu hiện của hệ thống tổng hợp - cân đối kế toán:  

6.1.3. Ý nghĩa của phương pháp tổng hợp cân đối kếtoán: 

6.2. Nguyên tắc chung xây dựng hệ thống các bảng tổng hợp – cân đối kế toán: 

6.3. Yêu cầu và công việc khi lập bảng tổng hợp – cân đối kế toán. 

6.3.1. Yêu cầu khi lập bảng tổng hợp – cân đối kế toán: 

6.3.2.  Công việc chuẩn bị khi lập bảng tổng hợp cân đối kế toán 

6.4. Bảng cân đối kế toán 

6.4.1. Nội dung và kết cấu của bảng tổng hợp cân đối kế toán 

6.4.2  Tính chất cân đối của bảng cân đối kế toán: 

6.4.3. Mối quan hệ giữa bảng cân đối kế toán (BCĐKT) và tài khoản kế toán 

Chương 7 

TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN  

7.1. Khái niệm tổ chức công tác hạch toán kế toán. 

7.2. Ý nghĩa của tổ chức hạch toán kế toán. 

7.3. Yêu cầu của tổ chức công tác hạch toán kế toán. 

7.4. Nhiệm vụ của tổ chức công tác hạch toán kế toán. 

7.5. Nội dung của tổ chức công tác hạch toán kế toán. 

7.5.1 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán 

7.5.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

7.5.3 Tổ chức vận dụng hình thức kế toán 

7.5.3.1 Sổ kế toán. 

7.5.3.2 Các hình thức kế toán theo chế độ kế toán QĐ 15/2006 
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 7.5.4 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán 

7.5.6 Tổ chức công tác kiểm tra kế toán, kiểm kê tài sản 

 

Chương 8 

HỆ THỐNG PHÁP LÝ KẾ TOÁN 

8.1. Sự cần thiết và thiết lập hệ thống pháp lý kế toán. 

8.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống pháp lý kế toán quốc gia. 

8.3. Các thành tố của hệ thống pháp lý kế toán quốc gia. 

8.3.1 Luật kế toán 

8.3.2 Chuẩn mực kế toán 

8.3.3 Chế độ kế toán 
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