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UBND TỈNH THÁI BÌNH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 
Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 900/QĐ-ĐHTB, ngày 07/12/2017) 
 

1. Tên học phần: Thống kê doanh nghiệp            

2. Số tín chỉ: 3 (3, 0) 

3. Trình độ: Cho sinh viên đại học năm thứ ba 

4. Phân bổ thời gian: 

 - Lên lớp: 45 tiết (3 tiết lên lớp/ tuần) 

  + Giảng lý thuyết: 37 tiết           

  + Chữa bài tập, kiểm tra: 8 tiết   

 - Tự học: (45 x 2) = 90 giờ  

5. Điều kiện tiên quyết: Nguyên lý thống kê 

6. Mục tiêu của học phần:  

6.1.Về kiến thức 

 Trang bị cho sinh viên cơ sở phương pháp luận trong việc tổng hợp và phân tích 

số liệu của các hiện tượng nhằm phản ánh quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp.  

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản ánh các mặt hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp nhằm phục vụ cho công tác quản lý kinh tế của từng doanh 

nghiệp. 

 Trang bị cho sinh viên những kỹ năng, kỹ xảo của công tác thống kê thực tế tại 

các doanh nghiệp. 

6.2.Về kỹ năng 

Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào các môn học tiếp theo và các 

công việc thực tiễn. 

Có các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng so sánh, phân tích, 

đánh giá và đưa ra các quyết định đối với mỗi hiện tượng tượng kinh tế phát sinh trong 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm nhận thức và quản lý quá trình 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

6.3. Về thái độ 

Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai trò 

quan trọng của thống kê đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp 

Có định hướng tích lũy kiến thức cho nghề nghiệp về sau ngay từ khi còn là sinh 

viên. 
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7. Mô tả các nội dung học phần: 

 Học phần nhằm cung cấp một cách có hệ thống các phương pháp luận thống kê 

học trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế phát sinh trong các hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp để nhận thức và quản lý quá trình sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp 

Học phần bao gồm 7 chương: 

Chương 1: Những vấn đề chung của thống kê doanh nghiệp 

Chương 2: Thống kê kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

Chương 3: Thống kê tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp sản xuất 

Chương 4: Thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp sản xuất 

Chương 5: Thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 

Chương 6: Thống kê giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 

Chương 7: Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

8. Nhiệm vụ của sinh viên  

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, Quyết định số 17/VBHN-BGD&ĐT ngày 15 tháng 5 

năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo 

hệ thống tín chỉ, qui chế học vụ hiện hành của trường Đại học Thái Bình.  

- Dự lớp: Sinh viên phải tham gia tối thiểu 80% số tiết học trên lớp . 

 - Có đầy đủ điểm thường xuyên, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo 

luận, làm bài tập ở nhà theo yêu cầu của giáng viên. 

 - Có đủ 3 bài kiểm tra định kỳ 

 - Thực hiện đủ các bài thảo luận, bài tập về nhà (có báo cáo kết quả ). 

 - Tham gia dự kỳ thi kết thúc học phần 

           - Nghiên cứu tài liệu trước khi lên lớp. 

9. Tài liệu học tập 

 - Giáo trình chính:  

Tài liệu [1]: Đại học Thái Bình (2017), Bài giảng Thống kê doanh nghiệp – Hệ 

Đại học 

Tài liệu [2]: Hệ thống bài tập, bài tập tình huống, thảo luận, câu hỏi trắc nghiệm, 

hệ thống câu hỏi ôn tập. 

 - Sách tham khảo:   

Tài liệu [3]: Trường Đại học Tài chính – Kế (2000), Giáo trình Thống kê doanh 

nghiệp, NXB Tài chính 

Tài liệu [4]: PGS.TS. Phạm Thị Kim Vân, TS. Chu Văn Tuấn (2010), Bài tập 

Thống kê doanh nghiệp, NXB Tài chính 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên 

10.1.Tiêu chí đánh giá: 

STT Điểm thành phần Quy định Trọng số Ghi chú 

1 

Điểm thường xuyên, 

đánh giá nhận thức, thái 

độ thảo luận, chuyên cần, 

làm bài tập ở nhà. 

- Số tiết dự học/Tổng số tiết 

- Số bài tập đã làm/tổng số bài tập 

được giao 

10%  

2 Điểm kiểm tra định kỳ - 3 bài kiểm tra viết 1 tiết trên lớp 30%  

3 Thi kết thúc học phần - Thi viết (90 phút) 60%  
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10.2.Cách tính điểm: 

 - Sinh viên không tham gia đủ  80% số tiết học trên lớp không được thi lần đầu. 

- Điểm thành phần và điểm kết thúc học phần để điểm lẻ đến một chữ số thập 

phân. 

11. Thang điểm: 10 

12. Hình thức và nội dung từng tuần: 

Tuần  Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ Bài 

tập/ kiểm 

tra (tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

1.  

Chương 1: Những vấn đề chung 

của thống kê doanh nghiệp 
1.1. Đối tượng nghiên cứu 

1.2 Vai trò và nhiệm vụ của môn 

học thống kê doanh nghiệp 

1.2.1. Vai trò  

  1.2.2. Nhiệm vụ  

1.3 Cơ sở lý luận và phương pháp 

luận của thống kê doanh nghiệp 

 1.3.1. Cơ sở lý luận của thống kê 

doanh nghiệp  

 1.3.2. Phương pháp luận  

Chương 2: Thống kê kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

2.1. Những khái niệm về kết quả 

sản xuất kinh doanh  

2.1.1. Sản xuất và sản xuất kinh 

doanh  

2.1.2. Khái niệm về kết quả kinh 

doanh  

3 0 

TL[1] Chương 

1, Đọc thêm 

TL[3] Tr 5-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TL[1] Chương 

2, phần 1 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr19-25 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 1 
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Chương 2: Thống kê kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 
2.2. Hệ thống các chỉ tiêu thống 

kê kết quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

2.2.1. Nhóm chỉ tiêu tính bằng 

hiện vật  

2.2.1.1. Chỉ tiêu hiện vật  

2.2.1.2. Chỉ tiêu hiện vật quy ước  

2.2.2. Chỉ tiêu bằng giá trị  

2.2.2.1. Giá trị sản xuất  

2.2.2.2. Giá trị gia tăng  

2.2.2.3. Giá trị gia tăng thuần  

2.2.2.4. Tổng giá trị sản phẩm 

hàng hóa của doanh nghiệp 

2.2.2.5. Tổng doanh thu  

2.2.2.6. Lợi nhuận kinh doanh  

3 0 

TL[1] Chương 

2, phần 2  

- Đọc thêm 

TL[3] Tr26-59 

Bài tập TL[2] 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 2 

+ Làm bài tập 

chương 2 
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Tuần  Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ Bài 

tập/ kiểm 

tra (tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

3 

Chương 2: Thống kê kết quả 

sản xuất kinh doanh trong các 

doanh nghiệp sản xuất 

2.3. Phân tích tình hình hoàn 

thành kế hoạch sản xuất sản phẩm  

2.3.1. Phân tích hoàn thành kế 

hoạch sản xuất một loại sản 

phẩm 

  2.3.2. Phân tích hoàn thành kế 

hoạch sản xuất nhiều loại sản 

phẩm 

2.4. Phân tích tình hình hoàn 

thành kế hoạch tiêu thụ sản phẩm  

2.4.1. Phân tích hoàn thành kế 

hoạch tiêu thụ một loại sản phẩm 

  2.4.2. Phân tích hoàn thành kế 

hoạch tiêu thụ nhiều loại sản 

phẩm 

2.5. Thống kê chất lượng sản 

phẩm 2.5.1. Phương pháp tỷ trọng 

2.5.2.Phương pháp đơn giá bình 

quân 

2 1 

TL[1] Chương 

2, phần 3  

- Đọc thêm 

TL[3] Tr60-62 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 2 

+ Làm bài tập 

chương 2 
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Chương 3: Thống kê tình hình 

sử dụng lao động trong doanh 

nghiệp sản xuất 

3.1. Thống kê số lượng lao động 

trong doanh nghiệp  

3.1.1. Phân loại lao động hiện có 

trong doanh nghiệp  

3.1.2. Các chỉ tiêu thống kê số 

lượng lao động  

3.1.2.1. Số lượng lao động hiện có  

3.1.2.2. Số lượng lao động bình 

quân trong kỳ  

3.2. Thống kê chất lượng lao 

động trong doanh nghiệp  

3.2.1. Kết cấu lao động theo tiêu 

thức chất lượng 

3.2.2. Thâm niên nghề bình quân 

3.2.3. Bậc thợ bình quân 

3 0 

TL[1] Chương 

3, phần 1, 2 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 65-86 

 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Thảo luận 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 3 

+ Làm bài tập  

chương 3 

5 

Chương 3: Thống kê tình hình 

sử dụng lao động trong doanh 

nghiệp sản xuất 
3.3. Thống kê năng suất lao động 

3.3.1. Khái niệm và ý nghĩa 

2 
1 (Kiểm 

tra) 

TL[1] Chương 

3, phần 3 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr 100-

112 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 
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Tuần  Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ Bài 

tập/ kiểm 

tra (tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

3.3.1.1. Khái niệm 

3.3.1.2. Ý nghĩa 

3.2.1.3. Phương pháp xác định 

mức NSLĐ  

3.3.2. Sự biến động của năng suất 

lao động 

3.3.2.1. Các chỉ số NSLĐ 

3.3.2.2. Phân tích ảnh hưởng của 

các nhân tố thuộc về lao động 

đến tình hình biến 

động giá trị sản xuất. 

3.3.3. Phân tích biến động của 

năng suất lao động theo các nhân 

tố sử dụng lao động  

3.3.3.1. Các chỉ tiêu NSLĐ 

3.3.3.2. Phân tích sự biến động 

NSLĐ do ảnh hưởng các nhân tố 

sử dụng lao động 

3.3.3.3. Phân tích nhân tố ảnh 

hưởng đến NSLĐ bình quân 

 + Thảo luận 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 3 

+ Làm bài tập  

chương 3 
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Chương 3: Thống kê tình hình 

sử dụng lao động trong doanh 

nghiệp sản xuất 

3.4. Thống kê thu nhập của người 

lao động trong doanh nghiệp  

3.4.1. Thu nhập và các nguồn thu 

nhập của người lao động 

3.4.1.1. Khái niệm 

3.4.1.2. Các nguồn thu nhập của 

người lao động trong doanh 

nghiệp 

3.4.2. Các chỉ tiêu phản ánh tình 

hình tiền lương của lao động 

trong doanh nghiệp 

3.4.2.1. Chỉ tiêu tổng quỹ lương 

3.4.2.2. Chỉ tiêu tiền lương bình 

quân 

3.4.3. Phân tích tình hình sử dụng 

tổng quỹ lương của công nhân 

sản xuất 

3.4.3.1. Kiểm tra tình hình sử 

dụng tổng quỹ lương 

3.4.3.2. Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến tổng quỹ lương 

3.4.4. Phân tích nhân tố ảnh 

hưởng đến tiền lương bình quân 1 

lao động 

2 1 

TL[1] Chương 

3, phần 4  

- Đọc thêm 

TL[3] Tr119-

141 

- Chuẩn bị và đọc 

trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 3 

+ Làm bài tập  

chương 3 
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Tuần  Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ Bài 

tập/ kiểm 

tra (tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

7 

Chương 4: Thống kê tài sản cố 

định trong doanh nghiệp sản 

xuất 

4.1. Khái niệm, ý nghĩa, nhiệm 

vụ và phân loại tài sản cố định 

4.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của 

thống kê tài sản cố định trong 

doanh nghiệp 

4.1.1.1. Khái niệm 

4.1.1.2. Ý nghĩa 

4.1.2. Nhiệm vụ thống kê TSCĐ 

trong doanh nghiệp 

4.1.3. Phân loại TSCĐ 

4.1.3.1. Phân loại TSCĐ theo 

hình thái biểu hiện 

4.1.3.2. Phân loại theo công 

dụng kinh tế 

4.2. Các chỉ tiêu thống kê TSCĐ 

trong doanh nghiệp  

4.2.1. Thống kê số lượng TSCĐ  

4.2.2. Thống kê kết cấu TSCĐ  

4.2.3. Thống kê hiện trạng TSCĐ  

4.2.4. Thống kê tình hình biến 

động TSCĐ   

 

3 0 

TL[1] Chương 

4, phần 1, 2 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr143-

152 

 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 4 

+ Làm bài tập 

chương 4 
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Chương 4: Thống kê tài sản cố 

định trong doanh nghiệp sản 

xuất 

4.3. Các chỉ tiêu thống kê tình 

hình trang bị và hiệu quả sử dụng 

tài sản cố định trong doanh 

nghiệp  

4.3.1.Thống kê tình hình trang 

bị TSCĐ cho lao động sản xuất 

kinh doanh 

4.3.1.1. Mức trang bị TSCĐ 

cho người lao động trong sản 

xuất 

4.3.1.2. Ý nghĩa 

4.3.2. Thống kê hiệu quả sử 

dụng tài sản cố định 

4.3.2.1. Các chỉ tiêu thống kê 

hiệu quả sử dụng TSCĐ trong 

doanh nghiệp 

 

2 1 

TL[1] Chương 

5, phần 1, 2 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr159-

178 

 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 4 

+ Làm bài tập 

chương 4 
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Tuần  Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ Bài 

tập/ kiểm 

tra (tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

4.3.2.2. Phân tích mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố thuộc 

về TSCĐ đến tình hình biến 

động kết quả  sản xuất của 

doanh nghiệp 

4.3.2.3. Phân tích nhân tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng tài 

sản cố định 

9 

Chương 5: Thống kê nguyên 

vật liệu trong doanh nghiệp  

5.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của 

thống kê nguyên vật liệu trong 

doanh nghiệp  

5.1.1. Ý nghĩa 

5.1.2. Nhiệm vụ 

5.2. Thống kê tình hình cung cấp, 

dự trữ nguyên vật liệu 

5.2.1. Thống kê tình hình cung 

cấp NVL 

5.2.1.1.Thống kê tính đầy đủ về 

mặt số lượng của việc cung cấp 

NVL 

5.2.1.2. Thống kê tình hình cung 

cấp nguyên vật liệu theo chủng 

loại 

5.3.1.3.Thống kê tình hình cung 

cấp NVL về mặt đồng bộ 

5.2.1.4. Thống kê tình hình cung 

cấp NVL về mặt chất lượng 

5.2.1.5. Kiểm tra, đánh giá 

tình hình thực hiện kế hoạch 

cung cấp NVL theo yêu cầu 

kịp thời đều đặn 

5.2.2. Thống kê tình hình dự trữ 

NVL 

2 1 

TL[1] Chương 

5, phần 1, 2 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr183-

190 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 5 

+ Làm bài tập 

chương 5 

10 

Chương 5: Thống kê nguyên 

vật liệu trong doanh nghiệp  

5.3. Thống kê phân tích tình hình 

sử dụng nguyên vật liệu trong 

doanh nghiệp  

5.3.1. Các chỉ tiêu thống kê tình 

hình sử dụng NVL 

5.3.1.1. Chỉ tiêu khối lượng 

NVL xuất dùng trong kỳ 

 

2 
1 (kiểm 

tra) 

TL[1] Chương 

5 phần 1, 2 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr191-

210 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 
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Tuần  Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ Bài 

tập/ kiểm 

tra (tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

5.3.1.2. Chỉ tiêu giá trị NVL sử 

dụng trong kỳ 

5.3.2. Kiểm tra, phân tích tình 

hình sử dụng tổng khối lượng 

NVL 

5.3.2.1. Kiểm tra tình hình sử 

dụng tổng khối lượng NVL 

5.3.2.2. Phân tích tình hình sử 

dụng khối lượng NVL trong 

doanh nghiệp  

5.3.3. Phân tích tình hình thực 

hiện định mức tiêu hao NVL 

cho một đơn vị sản phẩm 

5.3.3.1. Trường hợp sử dụng 1 

loại NVL để sản xuất 1 loại sản 

phẩm 

5.3.3.2. Trường hợp sử dụng 1 

loại NVL để sản xuất nhiều loại 

sản phẩm 

5.3.3.3. Trường hợp sử dụng 

nhiều loại NVL để sản xuất 

một loại sản phẩm 

5.3.3.4. Trường hợp sử dụng 

nhiều loại NVL để sản xuất 

nhiều loại sản phẩm 

5.3.4. Phân tích các nhân tố cấu 

thành trong mức tiêu hao NVL 

để sản xuất một đơn vị sản phẩm 

5.3.4.1. Các nhân tố cấu thành 

mức tiêu hao NVL 

5.3.4.2. Phân tích các nhân tố 

cấu thành mức tiêu hao NVL 

cuối chương 5 

 

11 

Chương 6: Thống kê giá thành 

sản phẩm trong doanh nghiệp  

6.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ thống kê 

giá thành sản phẩm  

6.1.1. Ý nghĩa 

6.1.2. Nhiệm vụ 

6.2. Khái niệm chi phí sản xuất 

và giá thành sản phẩm  

6.2.1. Chi phí sản xuất và phân 

loại chi phí 

6.2.1.1. Khái niệm chi phí sản 

xuất 

  

3 0 

TL[1] Chương 

6, phần 1,2 

- Đọc thêm 

TL[3] Tr213-

223 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 6 
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Tuần  Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ Bài 

tập/ kiểm 

tra (tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

6.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 

kinh doanh 

6.2.2. Giá thành sản phẩm và các 

loại giá thành sản phẩm  

6.2.2.1. Khái niệm giá thành sản 

phẩm  

6.2.2.2. Phân loại giá thành sản 

phẩm  

12 

Chương 6: Thống kê giá thành 

sản phẩm trong doanh nghiệp  

6.3. Phân tích tình hình biến động 

và trình độ hoàn thành kế hoạch 

giá thành  

6.3.1. Phân tích tình hình biến 

động giá thành sản phẩm theo 

thời gian 

6.3.1.1. Nghiên cứu sự biến 

động của giá thành đơn vị sản 

phẩm 

6.3.1.2.Nghiên cứu biến động 

của giá thành nhiều loại sản 

phẩm 

6.3.2. Phân tích tình hình hoàn 

thành kế hoạch giá thành 

6.3.2.1.Chỉ số hoàn thành kế 

hoạch giá thành 

6.3.2.2. Phân tích tình hình biến 

động của tổng chi phí sản xuất 

do ảnh hưởng của 

2 nhân tố: giá thành sản phẩm 

và khối lượng sản phẩm sản 

xuất. 

6.3.3. Phân tích mối quan hệ 

giữa hoàn thành kế hoạch giá 

thành  sản phẩm với biến động 

giá thành 

6.3.3.1.Trường hợp doanh 

nghiệp sản xuất 1 loại2. Trường 

hợp doanh nghiệp sản xuất 

nhiều loại sản phẩm 

3 0 

TL[1] Chương 

6, phần 3  

- Đọc thêm  

TL[3] Tr 224-

237 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 6 

+ Làm bài tập 

chương 6  

 

13 

Chương 6: Thống kê giá thành 

sản phẩm trong doanh nghiệp  

6.4. Phân tích sự biến động của 

từng khoản mục chi phí đến biến 

động của giá thành sản phẩm  

2 1 

TL[1] Chương 

6, phần 4 

TL [3] Tr242-

250 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 
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Tuần  Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ Bài 

tập/ kiểm 

tra (tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

6.4.1. Phân tích khoản mục chi 

phí NVL trực tiếp 

6.4.1.1. Phân tích chi phí NVL 

trong giá thành đơn vị sản phẩm 

6.4.1.2. Phân tích khoản mục chi 

phí NVL trong giá thành nhiều 

loại sản phẩm 

6.4.2. Phân tích khoản mục chi 

phí nhân công trực tiếp đến giá 

thành sản phẩm  

6.4.2.1.Phân tích khoản mục 

chi phí nhân công trực tiếp 

trong giá thành đơn vị sản 

phẩm 

6.4.2.2. Phân tích khoản mục 

chi phí nhân công trực tiếp 

trong giá thành nhiều loại sản 

phẩm 

6.4.3. Phân tích khoản mục chi 

phí sản xuất chung 

6.4.3.1.Phân tích chi phí sản xuất 

chung trong giá thành đơn vị  sản 

phẩm 

6.4.3.2.Phân tích chi phí sản xuất 

chung trong giá thành nhiều loại 

sản phẩm 

 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+Trả lời câu hỏi 

cuối chương 6 

+ Làm bài tập 

chương 6 

 

14 

Chương 7: Thống kê hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp  

7.1. Khái niệm, ý nghĩa hiệu quả 

sản xuất kinh doanh trong doanh 

nghiệp  

7.1.1.  Khái niệm 

7.1.2. ý nghĩa 

7.2. Phân loại hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp 

7.2.1. Căn cứ theo phạm vi tính 

toán 

7.2.2. Căn cứ theo nội dung tính 

toán 

7.3. Phương pháp tính hiệu quả 

hoạt đ ộng sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

 

3 0 

TL[1] Chương 

7, phần 1,2,3 

- Đọc thêm 

TL[3] 261 - 267 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+ Trả lời câu hỏi 

trắc nghiệm, câu 

hỏi cuối chương 

7 
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Tuần  Nội dung 

Lên 

lớp 

(tiết) 

Thảo 

luận/ Bài 

tập/ kiểm 

tra (tiết) 

Tài liệu đọc 

trước 

Nhiệm vụ của 

sinh viên 

15 

Chương 7: Thống kê hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp  

7.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu 

quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp 

7.4.1. Chi phí trên 1 đồng (hoặc 

1.000 đồng) doanh thu 

7.4.2. Lợi nhuận trên 1 đồng 

(hoặc 1.000đ) doanh thu thuần 

7.4.4. Hệ số khả năng sinh lợi của 

tài sản 

7.4.5. Khả năng sinh lợi của vốn 

chủ sử hữu 

7.4.6. Hiệu quả kinh tế của sử 

dụng vốn cố định 

7.4.5. Khả năng sinh lợi của vốn 

chủ sử hữu 

7.4.6. Hiệu quả kinh tế của sử 

dụng vốn cố định 

 

7.4.6.1. Hiệu quả sử dụng vốn cố 

định 

7.4.6.2. Hiệu suất sử dụng vốn cố 

định 

7.4.6.3. Khả năng sinh lợi của tài 

sản cố định 

7.4.7.1. Số vòng quay của vốn 

lưu động 

7.4.7.3. Khả năng sinh lợi của tài 

sản lưu động 

7.4.7.4. Mức đảm nhiệm của vốn 

lưu động 

2 
1 (kiểm 

tra) 

TL[1] Chương 

7 

- Đọc thêm 

TL[3] 274 - 268 

- Chuẩn bị và 

đọc trước: 

+ Nội dung bài 

học trong giáo 

trình chính. 

+ Đọc thêm nội 

dung liên quan 

trong tài liệu 

tham khảo 

+ Trả lời câu hỏi 

trắc nghiệm, câu 

hỏi cuối chương 

7 

+ làm bài tập 

chương 7 
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