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У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А 
 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: ХОРАРИУМ 

МАРКЕТИНГОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Лекции 
Семинарни 
упражнения 

Лабораторни 
упражнения 

Самостоятелна работа 

ВИД: Задължителна КУРС: I ТРИМЕСТЪР: Б 30 ч. 0 ч. 20 ч. 100 ч. 

ОТГОВОРНА КАТЕДРА: ПРИЛОЖНА МАТЕМАТИКА И 
МОДЕЛИРАНЕ  

ЧАСОВЕ ЗА СЕДМИЦА*: 3+0+2 БРОЙ КРЕДИТИ: 5 

ЛЕКТОРИ (проф., доц. или д-р):  

проф. д-р Снежана ГОЧЕВА-ИЛИЕВА, доц. д-р Дойчин БОЯДЖИЕВ, гл. ас. д-р Христина КУЛИНА 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: СПЕЦИАЛНОСТ: ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: 

4.6. Информатика 
Бизнес информационни 

технологии 
Бакалавър 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

РЕДОВНО:   ЗАДОЧНО:  ДИСТАНЦИОННО:   

ЕЗИЦИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: Български, Английски† 

АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ: 

ЛЕКЦИИ  КУРСОВ ПРОЕКТ  

СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ   КУРСОВА РАБОТА (РЕФЕРАТ)  

ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ   ДОМАШНИ РАБОТИ  

ТЕКУЩ КОНТРОЛ  РАБОТА С ЛИТЕРАТУРА, ИНТЕРНЕТ  

 

ФОРМИ НА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

ПИСМЕН  УСТЕН  ПРАКТИЧЕСКИ  

 

ФОРМИРАНЕ НА ОЦЕНКАТА НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ 40% САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА 20 % РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА 40 % 

 
 

АНОТАЦИЯ 

Целта на курса е запознаване на студентите със съвременните методи за обработка на 
реални данни в областта на маркетинга. Курсът е изцяло компютърно базиран, с използване на 
подходящ софтуер на потребителско ниво. 

Дисциплината въвежда основни понятия от областта на маркетинга и маркетинговите 
изследвания и принципите на обработка на емпирични данни. Запознава с основните 
възможности на софтуерния пакет SPSS за въвеждане, кодиране, графично представяне и 
начален анализ на данни. Включва построяване на линейни регресионни модели и оценки. 
Основната част е посветена на моделирането на данни за маркетингови изследвания чрез 

                                                           
* за редовна форма на обучение 
† Потенциаленi  
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класификационни и регресионни дървета и прогнозиране. Построяване на аналитично дърво на 
решенията в софтуерния пакет SPSS с класификационни дървета. Приложения на метода 
CART за класификация и регресия. Изучаване на потребителските предпочитания с 
разглежданите методи.  

 
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:  
Необходимо условие е начална компютърна грамотност и базови познания по линейна алгебра и 
аналитична геометрия от предходния триместър.   
 
КОМПЕТЕНТНОСТИ: Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина: 
1. Ще знаят:  

 Основните елементи за работа със софтуерния пакет SPSS и практическото им използване за 
решаване на основни типове задачи от областта на маркетинговите изследвания.  

2. Ще могат:  
 Да прилагат получените знания за първична обработка и провеждане на основни анализи на 
данни с маркетингова информация с помощта на специализиран софтуер на потребителско 
ниво, да интерпретират резултатите и да правят прогнози. 

 
ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:  
Лекциите и лабораторните упражнения се провеждат в учебни зали, снабдени с необходимата 
компютърна техника и лицензиран софтуер, както и със свободен директен достъп в интернет до 
www.wolframalpha.com. Осигурен е пакет с учебни материали, включващ: лекции, упражнения, 
примери, посочена литература и допълнителни материали на сайта: http://www.fmi-
plovdiv.org/evlm/DBbg/.  
 
ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: 

А) Лекции 
1. Цели и задачи на маркетинговите изследвания. Класификация на методите за анализ на 

маркетингова информация. Видове и типове данни. Видове извадки. Съставяне на схема за 
кодиране на анкета. (3 часа). 

2. Въведение в средата и запознаване с интерфейса на софтуерния пакет SPSS. Формиране на 
изходната база данни в SPSS. Въвеждане, кодиране и редактиране на маркетингови данни. 
Видове променливи и измерителни скали. Преобразуване на данни. (3 часа). 

3. Универсален анализ. Видове графики – бар, линия, площ, пай. Редактиране на графики. 
Честоти и разпределения. Основни описателни процедури със SPSS. (3 часа). 

4. Линейни разпределения на едновариантни и многовариантни въпроси. Сравняване на средни 
величини и анализ на различията с SPSS. Интерпретация на резултата. (3 часа). 

5. Изследване на зависимости. Корелационен анализ и линейна регресия със SPSS. Валидиране на 
модела и прогнозиране. Форматиране и редактиране на изходните резултати и графики. (3 
часа). 

6. Класификация на данни за изучаване на потребителското търсене. Клъстризация по К-
средните. Йерархична клъстеризация по случаи и променливи. (3 часа). 

7. Въведение в класификационните дървета. Построяване и валидиране на аналитично дърво в 
SPSS с класификационни дървета. (3 часа). 

8. Приложения на метода CART за класификация и регресия. (6 часа). 
9. Изучаване на потребителските предпочитания с разглежданите методи. Сравнение на 

методите. Подбор на метод за маркетингово изследване (3 часа). 
 

Б) Лабораторни упражнения 
1. Начално запознаване и работа с основните менюта на софтуерния пакет SPSS. Определяне на 

видовете и типовете данни. Съставяне на извадки. Съставяне на схема за кодиране на анкета. (2 
часа). 
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2. Формиране на изходната база данни в SPSS. Въвеждане, кодиране и редактиране на 
маркетингови данни. Видове променливи и измерителни скали. Преобразуване на данни. (2 
часа). 

3. Провеждане на начален статистически анализ. Създаване и редактиране на графики – бар, 
линия, площ, пай. Изследване на разпределения. Извършване на основни описателни 
процедури със SPSS. (2 часа). 

4. Линейни разпределения на едновариантни и многовариантни въпроси. Сравняване на средни 
величини и анализ на различията с SPSS. Интерпретация на получените от системата 
резултати. (2 часа). 

5. Провеждане на корелационен анализ. Построяване на линейни регресионни модели на данните 
в SPSS. Валидиране на модела и прогнозиране. Форматиране и редактиране на изходните 
резултати и графики. (2 часа). 

6. Контролна работа (1 час) 
7. Класификация на данни за изучаване на потребителското търсене. Клъстризация с К-средните. 

Йерархична клъстеризация по случаи и променливи. (2 часа). 
8. Построяване на модели с класификационни дървета. Построяване и валидиране на аналитично 

дърво в SPSS с  класификационни дървета. (2) 
9. Приложения на метода CART за класификация и регресия. Подбор на метод за маркетингово 

изследване. Сравнение на методите (4 часа).  
10. Контролна работа (1 час) 
 
 
УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ, МЕТОДИ И ФОРМИ НА ПРЕПОДАВАНЕ: 

 Лекции в мултимедийна зала, с използване на проектор, интернет, директни демонстрации 
на решаване на задачи със специализиран софтуер.   

 
ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪНАУДИТОРНАТА ЗАЕТОСТ: 

 Студентите се подготвят самостоятелно за текущия контрол и разработват домашната работа 
по време на триместъра. (60 часа) 

 Студентите повишават знанията си чрез самостоятелно изучаване на лекциите, примерите,  
допълнителните материали и литература по време на триместъра. (40 часа) 

  
НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА И ОТЧИТАНЕ НА ТЕКУЩОТО ОЦЕНЯВАНЕ: 

 По време на триместъра се разпределят 40 точки за текущо оценяване, от които до 20 точки 
са за 2-те контролни работи (2х10 точки) и до 20 точки за оценка на лабораторните задания, 
предавани след всяко занятие в електронен вид (10x2точки).  

 Самостоятелната домашна работа се оценява с до 20 точки (за 2-те домашни работи 2х10 
точки).  

 По време на сесията се провежда краен изпит, с максимална оценка до 40 точки с 
продължителност 2 учебни часа за писмена работа. Ако студентът не е покрил минимум от 
10 точки от крайния писмен изпит, получава слаба оценка. В противен случай в същия ден се 
явява на събеседване за оформяне на неговата крайна оценка на базата на получените през 
триместъра най-много 100 точки. Могат да се задават допълнителни въпроси за устно 
изпитване. Крайната оценка се получава като сума от събраните точки по горните 4 
дейности, общо до 100 точки. Оценката се оформя така: под 30 точки – Слаб; от 30 до 40 
точки – Среден; от 40 до 55 точки – Добър; от 55 до 70 точки – Много добър; над 70 точки – 
Отличен. Оформената оценка се мотивира пред студента и се вписва в изпитния протокол и 
студентската книжка. 

 Получилите слаба оценка от изпита се явяват на поправителен изпит, на който се дава втора 
възможност за краен изпит до 40 точки и се отчита текущият контрол.  

 Ако и на поправката студентът не събере необходимия минимум точки, се явява на ликвида-
ционен изпит през септември. Тогава се зачита само резултатът от самия ликвидационен из-
пит, като оценяването става по същия начин. 
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 Крайният изпит се провежда от комисия, утвърдена от катедрения съвет и се състои от най-
малко 2 члена.   
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2. SPSS 20. User Guide, IBM Corporation, 2012.  
3. IBM SPSS Decision Trees 20, IBM Corp., 2011. 

ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/en/client/Manuals/I
BM_SPSS_Decision_Trees.pdf  

4. IBM SPSS Statistics. http://www.spss.com/software/statistics/stats-pro/  
5. Гоев В., Статистическа обработка и анализ на информацията от социологически, 

маркетингови и политически изследвания със SPSS, Унив. изд. „Стопанство”, София, 1996.  
6. Моосмюллер Г., Н. Н. Ребик, Маркетинговые исследования с SPSS. Учебное пособие. 

ИНФРА-М, Москва, 2007. 
7. Таганов Д., SPSS статистический анализ в маркетинговых исследованиях. Питер, Москва, 

2005. 
8. W. Janssens, K. Wijnen, P. De Pelsmacker, P. Van Kenhove, Marketing research with SPSS, 

Prentice Hall, Pearson Education Ltd, Harlow, 2008.   
9. Петров К., Ръководство за работа с SPSS. Маркетингови изследвания. Изд. Демараж, 
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УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Е АКТУАЛИЗИРАНА С РЕШЕНИЕ НА:
КАТЕДРЕН СЪВЕТ (Протокол №  .) 

ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ (Протокол №  .) 

РЪКОВОДИТЕЛ НА КАТЕДРА:  

 


