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1. Анотація до курсу 

 

Курс бізнес-аналітика в інформаційних технологіях надає комплексні знання 

в області бізнес-аналізу і орієнтований на бажаючих зрозуміти основні функції та 

завдання бізнес-аналітика. В основі курсу - освоєння технологій, що дозволяють 

досліджувати, моделювати і вдосконалювати бізнес-процеси компанії. Велика увага 

приділяється питанням підвищення ефективності та оптимізації, а також 

демонструється досвід впровадження досліджуваних технологій у діяльність 

підприємств і організацій 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування у студентів цілісної системи теоретичних 

знань та практичних навичок щодо роботи бізнес-аналітика в галузі інформаційних 

технологій. 

Завдання курсу: 

В результаті вивчення курсу "Бізнес аналітика в інформаційних технологіях" 
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студенти повинні: 

• розуміти роль та місце бізнес-аналітика в корпоративному бізнесі з 

створення та впровадження програмного забезпечення та інформаційних технологій; 

• усвідомлювати якості й навички, необхідні для того, щоб стати фахівцем 

в області бізнес-аналізу, включаючи рекомендації з їх придбання та розвитку; 

• використовувати основні правила та прийоми зі створення якісних 

документів, що описують вимоги замовників до програмного забезпечення, нотації та 

стандарти цих вимог, методи формалізації та оформлення для автоматизованого 

формування завдань на розробку програмного забезпечення. 

 

 

3. Результати навчання 

1. Вміти визначати життєвий цикл ІТ-проекту. 

2. Знати та вміти застосовувати методи опису бізнес процесів. 

3. Вміти виявляти вимоги користувача до ІТ проекту. 

4. Вміти застосовувати гнучкі методології при роботі з вимогами. 

5. Знати техніки моделювання предметної області. 

6. Знати системи управління вимогами. 

 

 

4. Структура курсу  

ЛЕКЦІЇ 

1. Вступ в бізнес аналіз. Комунікація 

Поняття бізнес-аналізу. Роль бізнес-аналітика. Ключові компетенції. Комунікації в 

роботі бізнес-аналітика. Взаємодія з керівником проекту. Взаємодія з розробником. 

Ключові користувачі ІТ-проектів. Інструменти аналітика 

2. Стратегічний аналіз 

Планування і підготовка роботи. Життєвий цикл ІТ-проекту. Завдання стратегічного 

аналізу. Техніки Business Model Canvas, Solution Scope. Розробка контекстної 

діаграми 

3. Аналіз бізнес-процесів 

Бізнес-процеси та їх виявлення. Нотації для опису бізнес-процесів: BPMN, EPC, 

IDEF0. Кращі практики та типові приклади бізнес-процесів. Типові помилки при 

описі бізнес-процесів 

4. Виявлення призначених для користувача вимог 

Типи вимог. Проблема повноти вимог. Детальна архітектура вимог. Атрибути якості 

чудових вимог. Техніка Use Cases.  

5. Гнучкі методології і техніка User Story 

Особливості гнучких методологій при роботі з вимогами. Техніка User Story. Критерії 

приймання User Story. Оцінювання трудомісткості User Story. Розподіл User Story 

6. Моделювання предметної області 

Що таке сутності в ІТ-проектах. Техніка моделювання предметної області. Розробка 

ERD (Entity Relationships Diagram).  

7. Управління ІТ проектами і оцінка трудовитрат 

Методи оцінки трудомісткості проекту. Оцінка в проектах з використанням гнучких 

методологій. Техніка User Story Mapping. Системи управління вимогами 



 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1 – Розробка моделі бізнес-процесу з використанням BPMN 

2 – Розробка Use Case Diagram 

3 – Розробка User Story 

4 – Розробка моделі предметної області 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

№ 

роботи 

(шифр) 

Назва роботи 

Інструменти, обладнання та 

програмне забезпечення, що 

застосовуються при проведенні 

роботи 

ПР-1 Розробка моделі бізнес-процесу з 

використанням BPMN 

Ноутбук чи інший пристрій з 

доступом до мережі Інтернет, 

текстовий та графічний редактор 

ПР-2 Розробка Use Case Diagram Ноутбук чи інший пристрій з 

доступом до мережі Інтернет, 

текстовий та графічний редактор 

ПР-3 Розробка User Story Ноутбук чи інший пристрій з 

доступом до мережі Інтернет, 

текстовий та графічний редактор 

ПР-4 Розробка моделі предметної 

області 

Ноутбук чи інший пристрій з 

доступом до мережі Інтернет, 

текстовий та графічний редактор 

 

6. Система оцінювання та вимоги  

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно   

75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної 

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість 

балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

 

Максимальне оцінювання: 

Теоретична 

частина 

Практична частина 

Бонус Разом 
При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

60 40 20 5 100 

 



Практичні роботи приймаються за контрольними запитаннями до кожної з 

роботи. 

Теоретична частина оцінюється за результатами здачі контрольної тестової 

роботи, яка містить 28 запитань, з яких 24 – прості тести (1 правильна відповідь), ще 4 

–  завдання на відповідність.  

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

24 тестові завдання з чотирма варіантами відповідей, єдина правильна 

відповідь оцінюється у 2 бали (разом 48 балів). Опитування за тестом проводиться з 

використанням технології Microsoft Forms Office 365.  

Завдання на відповідність наводяться також у системі Microsoft Forms Office 

365. Відповідь записується у вигляді пар відповідностей (термін – визначення, задача 

– програмне забезпечення, тощо).  

Правильно розв’язане завдання оцінюється в 3 бали (загалом 12 балів за 4 

завдання), причому: 

− 3 бали – відповідність еталону; 

− 2 бали – невідповідність однієї сутності або її відповідності, решта 

відповідностей вірні; 

− 1 бал – більше однієї помилки в сутностях та їх відповідностях, але мають 

місце правильні відповіді;  

− 0 балів – жодна відповідність не встановлена вірно. 

Несвоєчасно надані відповіді враховуються такими, що не здані.  

 

 

6.4. Критерії оцінювання практичної роботи  

В процесі захисту кожної практичної роботи здобувач вищої освіти отримує 5 

запитань з переліку контрольних запитань. За кожну вірну відповідь студент отримує 

два бали в разі впевненої швидкої відповіді, один бал в разі необхідності додатково 

підготовки і нуль, якщо не може дати відповіді. В разі невчасної здачі практичних робіт 

кількість балів за кожне питання ділиться навпіл. 

Максимальна кількість балів за захист 4 практичних робіт – 40 балів = 4 роботи 

* 2 бали * 5 питань.  

За бажанням студент може замінити виконання комплексу практичних робіт 

індивідуальним завданням підвищеної складності, що охоплює всі результати навчання 

та додаткові навчальні компоненти, винесені на самостійне опрацювання.  

 

7. Політика курсу 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для 

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на 

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 



(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням "Положення про 

систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_ 

documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності 

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему 

завдання. 

 

7.2.Комунікаційна політика 

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

 

7.3. Політика щодо перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються 

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання 

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може 

опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.  

 

7.5. Відвідування занять 

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим. 

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських 

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про 

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

7.6. Бонуси  

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувача вищої освітим 

буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (Microsoft Forms Office 

365), які розсилаються на університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є 

важливою складовою навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість 

застосованих методів викладання та врахувати пропозиції слухачів курсу стосовно 

покращення змісту навчальної дисципліни «Бізнес аналітика в ІТ». За участь у 

анкетуванні здобувач вищої освіти отримує 5 балів. При цьому максимальна 

рейтингова оцінка не може перевищувати 100 балів. 
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