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АНОТАЦИЯ
Курсът по Управленско счетоводство предоставя на студетнтите фундаментални,
базисни знания по основните проблеми на управленското счетоводство. Обект на разглеждане в
курса са както базисните концепции на управленското счетоводство, така и някои нови,
съвременни методики за управление на разходите, които през последните години, намират широко
приложение в развитите в икономическо отношение държави. Акцентът се поставя върху
възможностите за ефективно използване на информацията, получена по счетоводен път за
вземане на

управленски решения, свързани най-вече с

оптимизирането на разходите,

определянето на пазарната цена на предлаганите продукти и/или услуги, бюджетирането,
трансферните цени и др.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ
Чрез учебното съдържание и начина на поднасянето му в учебния курс Управленско
счетоводство титулярът цели: Да се постигне висока степен на разбиране по отношение на
теоретичните и практико-приложни аспекти на управленското счетоводство, като информационна
система и използването на счетоводната информация за вземането на управленски решения. За
реализиране на така формулираната цел се поставят следните по-значими задачи:
 Студентите да получат теоретични знания за същността, ролята и значението на
управленското счетоводство като информационна система;


Студентите да получат знания по отношение на възможностите за систематизиране

и представяне на счетоводната инфорамция, във вид, подходящ за вземане на управленск
ирешения;
 Студентите да придобият умения, които да има позволяват практически да прилагат
получените теоретични знания;
 Студентите да получат знания и умения по отношение на възможностите за
използване на вътрешнофирмената информация в процеса на вземане на управленски решения.

ПРЕДПОСТАВКИ
Курсът по Управленско счетоводство се явява специализираща учебна дисциплина за
студентите от различните икономически специалности. Изучаването на курса предполага,

студентите да притежават базисни познания по „Микроикономика“, „Теория на управлението,“
„Теория на счетоводството“ и „Финансово счетоводство.“
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
Тема първа Управленското счетоводство като информационна система
1.1. Същност, възникване и развитие на управленското счетоводство;
1.2. Организация на управленското счетоводство в предприятието;
1.3. Функции и роля на управленското счетоводство;
1.4. Единство и различие между финансовото и управленското счетоводство.
Тема втора Разходите на предприятието, като обект на изучаване от управленското
счетоводство
2.1. Понятие за разходи в управленското счетоводство
2.2. Групиране и изследване на разходите в зависимост от изменение на обема на
дейността;
2.3. Групиране и изследване на разходите в зависимост от начина на включването им в
себестойността на продукцията и/или услугите.
Тема трета Себестойността, като икономическа категория, изучавана от управленското
счетоводство
3.1. Разбиране за себестойност във финансовото и управленското счетоводство;
3.2. Калкулиране на себестойност в управленското счетоводство
3.3.Методи за калкулиране на себестойността в управленското счетоводство.
Тема четвърта Изследване на зависимостта Разходи – обем-печалба
4.1.Постоянни и променливи разходи. Маржинален доход;
4.2.Методи за определяне на постоянните и променливите разходи;
4.3. Управленски решения на базата на зависимостта Разходи – обем – печалба.
Тема пета Бюджетиране и бюджетен контрол
5.1. Понятие за бюджетиране и видове бюджети;
5.2. Анализ и контрол върху изпълнението на бюджетите в управленското счетоводство
Тема шеста Трансферни цени
6.1.Същност, роля и значение на трансферните цени;
6.2. Методи за трансферно ценообразуване
ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
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Конферентни дискусии

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Знанията на всеки студент се оценяват чрез курсови проекти и семестриален изпит.
Курсовите проекти представляват приложението на метод или методи на управленското
счетоводство за решаване на конкретен практически проблем в избрано от студента предприятие.
Семестриалният изпит се провежда под формата на компютърен тест в платформата moodle на
БСУ.
ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА
Учебни материали, качени на платформата moodle на БСУ
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1. Атанасова, А. Управленско счетоводство. Варна, „Наука и икономика“ 2021
2. Безоева, Б. М. Мусов. Управленско счетоводство. С., Издателски комплекс УНСС,
2020

3. Рупска, Т., Н. Орешаров, К. Кавалджиева. Управленско счетоводство, С., Издателски
комплекс УНСС, 2015
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Тема 1. Същност, възникване и развитие на управленското счетоводство.
Тема 2. Организация на управленското счетоводство в предприятието.
Тема 3. Различия и сходство между финансовото и управленското счетоводство.
Тема 4. Функции и роля на управленското счетоводство
Тема 5. Разбирането за разходите в управленското счетоводство
Тема 6. Групиране и изследване на разходите в зависимост от изменение на обема на
дейността.
Тема 7. Групиране и изследване на разходите в зависимост от начина на включването
им в себестойността на продукцията и/или услугите.
Тема 8. Разбиране за себестойност във финансовото и управленското счетоводство.
Тема 9. Калкулиране на себестойност в управленското счетоводство. Традиционни
методи на калкулиране на производствената и пълната себестойност
Тема 10. Изследване на зависимостта Разходи – обем-печалба.
Тема 11. Постоянни и променливи разходи. Маржинален доход.
Тема 12. Методи за определяне на постоянните и променливите разходи.
Тема 13. Управленски решения на базата на зависимостта Разходи – обем – печалба.
Тема 14. Понятие за бюджетиране и видове бюджети.
Тема 15. Анализ и контрол върху изпълнението на бюджетите в управленското
счетоводство.
Тема 16. Същност, роля и значение на трансферните цени.
Тема 17. Методи за трансферно ценообразуване.
2

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА
Учебни материали, качени на платформата moodle на БСУ
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА
1.Атанасова, А. Управленско счетоводство. Варна, „Наука и икономика“ 2021
2.Безоева, Б. М. Мусов. Управленско счетоводство. С., Издателски комплекс УНСС, 2020
3.Рупска, Т., Н. Орешаров, К. Кавалджиева. Управлснско счетоводство, С., Издателски
комплекс УНСС, 2015

