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АНОТАЦИЯ
Учебният курс по Управленско счетоводство формира знания, умелия и опит за
изготвяне и ползване на вътрешнофирменни управленски отчети. Учебното съдържание е
съобразено с бъдещата професионална кариера на завършилите. Използваните дидактически
средства и подходи позволяват сложната материя за съвременното управленско счетоводство да
бъде поднесена по един достъпен начин на студентите.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ
Чрез учебното съдържание и начина на поднасянето му в учебния курс Управленско
счетоводство титулярът цели:


Да обогати студентите със знания за значението на използваните в практика на
съвременното управление специфични понятия;




Да ги запознае с целите на управленското счетоводство;
Да формира у тях знания и умения за акумулиране, подготовка, предоставяне и ползване
на необходимата за рационалното управление информация;



Да ги направи способни да интерпретират многоаспектно получаваните данни.

ПРЕДПОСТАВКИ
Учебният курс е специализиращ за студентите от магистърските програми

по

специалностите "Счетоводство и контрол", "Финанси", "Бизнес администрация (Стопанско
управление)" и „Маркетинг", което

предполага те да имат натрупвания от знания по Икономикс,

Теория на управлението, Теория на

счетоводството и Корпоративни финанси. Усвоилите

материята по курса могат адекватно да прилагат придобитите знания в практиката.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА
Тема 1. Потребители и потребности на отчетна информация.
Тема 2. Качества на необходимата за вземането на стопански решения информация.
Тема 3. Различия и сходство между финансовото и управленското счетоводство.
Тема 4. Финансови

и

нефинансови модели за оценка на представянето- обща

характеристика.
Тема 5. Разноски - разходи - активи - загуби. Определения и класификация
Тема 6. Изследване влиянието на разноските върху себестойността.
Тема 7. Модели за разпределение на косвените разноски.
Тема 8. Традиционни методи на калкулиране на производствената и пълната
себестойност.
Тема 9. Нормативи. Нормативна себестойност. Отчитане на отклонения. Предимства и
недостатъци.
Тема 10. Изследване поведението на разноските спрямо измененията в равнището на
дейност.
Тема 11. Диференциране на променливи и постоянни части в смесените разноски.
Тема 12. Финансов и управленски модел на отчета за приходите и разходите информационни качества.
Тема 13. Изследване на връзката между приходи, разходи, и печалба.
Тема 14. Оценка на алтернативи чрез недисконтови модели.
Тема 15. Сегментиране на приходите и разходите.
Тема 16. Изготвяне на отчети и разчети на паричните потоци.
2

Тема 17. Структуриране в предприятието. Вътрешнофирмени трансферни цени.
Тема 18. Управление на материалните запаси и материалните потоци в предприятието.
Тема 19. Инвестиционен анализ на база дисконтови модели.
Тема 20. Нефинансови модели за оценка на предприятието и бизнеса му.

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ
1.
2.
3.

Мултимедийни презентации
Е-мейл консултации
Конферентни дискусии

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Знанията на всеки студент се оценяват чрез курсов проект и семестриален изпит.
Курсовият проект представлява приложението на метод или методи на управленската отчетност за
решаване на конкретен практически проблем в избрано от студента предприятие. Семестриалният
изпит е писмена работа по система от казуси проверяваща цялостната подготовка по материята на
учебния курс. Освобождаване от него се допуска при оценка над 5.50 на курсовия проект.
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