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Вступна інформація про курс

Тривалість: 3 місяці
Мова: українська і англійська 

Інтенсивність: 2 рази на тиждень = 
4 години на тиждень практики з викладачем*

Бізнес-аналіз в IT

Вимоги до студентів
• Рівень англійської В2 для читання 

статей, написання користувацьких 
історій, презентацій проєкту;

• Загальне розуміння IT-галузі;
• Буде перевагою, якщо тобі подобається 

аналітика: структурувати інформацію, 
створювати таблиці тощо.

За бажанням відвідуй:  

• Кар’єрне консультування - по закінченні 
навчання - 6 годин.

Всього: 28 занять (та 4 години на випускний) = 

60 годин 
практики з 
викладачем

90+ годин 
на теоретичну та 
домашню роботу



Викладачі-практики, які турбуються 
про студентів 

Усі наші викладачі — практикуючі за своїм напрямом 
Middle+ або Senior спеціалісти. 

Кожен викладач проходить три етапи співбесіди: 
оцінку технічних навичок, презентацію викладацької 
майстерності та перевірку на відповідність цінностей 
до наших.

В нашій спільноті 70+ викладачів, які допомагають 
одне одному розвиватись завдяки внутрішнім 
воркшопам, проведенню вебінарів та обміну досвідом.

Детальніше про наших 
викладачів тобі розповість 

менеджер курсу. Телефонуй 
+380 93 170 2777 або пиши на 

hello@beetroot.academy

Знайомся!
1.

2.

3.



 1. Теорія - 
самостійно

3. Виконання
домашнього 

завдання

2. Практика 
з викладачем

 у групі

Як ти навчатимешся? Як проходять заняття

Демонстрація практичних кейсів 
та прикладів викладачем

Розбір запитань до теоретичної частини, 
з якою студент розбирався самостійно 
за наданими Beetroot Academy матеріалами

Фідбек від викладача за домашніми 
роботами та огляд типових запитань

Практичне завдання, над яким працює 
група. Викладач дає персональний 
зворотний зв'язок кожному 

Відео, тести, корисні 
посилання та домашнє 
завдання - в нашій LMS 



Понеділок Вівторок Середа Четвер П’ятниця Субота Неділя

Практичне 
заняття = 
2 години 

+
Підготовка 
до уроку =

 ~ 1,5 години 

Виконання
домашнього
завдання = ~ 

2 години

Виконання
домашнього

завдання =   ~ 
2 години

Практичне 
заняття =
2 години 

Як виглядатиме твій робочий тиждень

*Це середня кількість годин на тиждень для успішного закінчення 
навчання. Одні тижні потребуватимуть більше часу, інші - менше. 

**Також пам’ятай, що дні проведення занять можуть бути іншими
залежно від уподобань групи.

В середньому 10-12 годин навчання на тиждень*

Практичне 
заняття =
2 години 

+
Підготовка 
до уроку =

~ 1,5 години 

ВихіднийВихіднийВихідний



Модуль 1. Вступ до IT та бізнес-аналізу        3 уроки, 6 годин 
Модуль 2. Життєвий цикл вимог до програмного забезпечення.
Робота зі стейкхолдерами        7 уроків, 14 годин
Модуль 3. Аналіз вимог до ПЗ, техніки
 та інструменти документації         7 уроків, 14 годин
Модуль 4. Управління вимогами та ризиками                 4 уроки, 8 годин
Модуль 5. Взаємодія з командою розробників        5 уроків, 10 годин 
Модуль 6. Подальший розвиток і презентації 
фінальних проєктів        3 уроки, 8 годин
                                                                  

Після курсу ти матимеш шаблони документів, приклади схем 
процесів та документи для всіх етапів бізнес-аналізу 1 проєкту

Програма курсу



Вступ до IT та бізнес-аналізу | 3 
уроки, 8 годинМодуль 1

1. Вступний урок
a. Мета курсу з бізнес-аналізу
b. Робочі принципи курсу
c. Інструменти, представлені в курсі
d. Знайомство з групою та викладачем

1. Вступ в ІТ
b. Які існують типи компаній
c. Які існують проєкти
d. Сучасний стан ринку ІТ

1. Хто такі бізнес-аналітики і що вони роблять?
c. Бізнес, бізнес-процеси та бізнес-аналіз
d. Портрет бізнес-аналітика, його щоденні 

активності  
e. Бізнес-аналіз в IT: місце, роль, цілі в різних 

типах IT-компаній 
f. Софт- і хард-скіли бізнес-аналітиків

g. З ким працюють бізнес-аналітики?

Детальна програма курсу

4. Життєвий цикл програмного забезпечення (SDLC). 
Методології розробки програмного забезпечення

a. Що таке SDLC
b. Етапи SDLC
c. Лінійні методології, їхні переваги та недоліки
d. Гнучкі методології, їхні переваги та недоліки
e. Роль бізнес-аналітика в різних проєктних 

методологіях

f. Вибір теми для курсового проєкту*

*під проєктом може розумітися вигадана або 
реальна ідея застосунку/вебсайту. студент зможе її 
обрати сам або з допомогою викладача. 



Життєвий цикл вимог до програмного 
забезпечення. Робота зі 
стейкхолдерами | 7 уроків, 14 годин

Модуль 2
1. Вимоги до програмного забезпечення

a. Типи вимог до ПЗ
b. Розробка й управління вимогами
c. Життєвий цикл вимог до програмного забезпечення (RDLC)
d. Етап планування в RDLC
e. Розділ курсового проєкту - “Написання різних 

проєктних вимог”

1. Управління стейкхолдерами
b. Зустріч із клієнтами
c. Стейкхолдери: ухвалювачі рішень, МСП, кінцеві користувачі
d. Ідентифікація класів, груп і персон користувачів
e. Суперечливі користувацькі вимоги
f. Розділ курсового проєкту - “Визначення стейкхолдерів”

1. Виявлення вимог до ПЗ
c. Етап виявлення вимог в RDLC
d. Техніки виявлення вимог до ПЗ
e. Як заповнити прогалини?
f. Розділ курсового проєкту - “Підготовка опитувань та 

інтерв’ю”

Детальна програма курсу
4. Аналіз вимог до ПЗ

a. Етап аналізу вимог в RDLC
b. Ввід і вивід аналізу
c. Найкращі практики аналізу
d. Розділ курсового проєкту - “Створення глосарію 

проєкту”

4. Документація вимог до ПЗ
b. Етап документації вимог в RDLC
c. Рівні представлення вимог і техніки документування
d. Типи документації вимог до ПЗ
e. Характеристики вдалих і невдалих вимог
f. Розділ курсового проєкту - “Створення проєктної 

документації”

4. Валідація вимог до ПЗ
c. Етап валідації вимог в RDLC
d. Перевірка й огляд вимог
e. Тестування вимог
f. Критерії прийняття

g. UAT
h. Розділ курсового проєкту - “Робота над критеріями 

прийняття”

4.  Іспит 



Аналіз вимог до ПЗ, техніки та 
інструменти документації | 7 уроків, 14 
годин

Модуль 3

1. Робота з користувацькими вимогами, ч.1
a. Користувацькі історії
b. Розбивка користувацьких історій
c. Сценарії використання
d. Розділ курсового проєкту - “Написання користувацьких 

історії та сценаріїв використання для проєкту”

1. Робота з користувацькими вимогами, ч.2
b. Користувацькі сценарії, юзер-флоу
c. Карта впливу
d. Розділ курсового проєкту - “Підготовка карти впливу та 

юзер-флоу”

1. Unified Modeling Language (UML, уніфікована мова моделювання)
c. Що таке UML, swimlane-діаграми
d. Діаграми діяльності, класів, варіантів використання
e. Діаграми “сутність-зв’язок”
f. Дерево ухвалення рішень

g. Розділ курсового проєкту - “Створення проєктних 
діаграм за допомогою UML”

Детальна програма курсу
4. Business Process Model and Notation (BPMN, нотація і модель 

бізнес-процесів)
a. Що таке BPMN
b. Елементи BPMN
c. Найкращі практики BPMN
d. Розділ курсового проєкту - “Створення проєктних 

діаграм за допомогою BPMN”

4. UI/UX
b. Ключові концепти UI/UX
c. Дизайн-мислення
d. Дослідження
e. UX-райтинг
f. A/B тестування

g. Розділ курсового проєкту - “Проведення аналізу 
конкурентів”

4. Прототипування
c. Техніки прототипування
d. Інтерактивні прототипи
e. Основи Figma
f. Розділ курсового проєкту - “Створення вайрфреймів 

та UI-елементів для мокапів”

4. Воркшоп 3 модуля. Документація вимог. Робота в Jira і 
Confluence



Управління вимогами та ризиками | 4 
уроки, 6 годинМодуль 4

1. Управління вимогами, ч.1
a. Поняття MVP
b. Дорожня карта продукту (роадмап)
c. Беклог
d. Естимація завдань
e. Розділ курсового проєкту - “Створення беклогу. 

Планування дорожньої карти”

1. Управління вимогами та Risk Management, ч.2
b. Пріоритизація вимог
c. Відслідковуваність вимог
d. Управління змінами
e. Оцінка впровадження
f. Розділ курсового проєкту - “Пріоритизація вимог”

1. Іспит

Детальна програма курсу



Взаємодія з командою розробників | 5 
уроків, 10 годинМодуль 5

1. Технічні навички для бізнес-аналітика, ч.1
a. Типи операційних систем
b. Типи розробки ПЗ
c. Мови програмування й інструменти розробки
d. Програмні інтерфейси застосунків (API) та формати даних

1. Технічні навички для бізнес-аналітика, ч.2
b. Архітектура ПЗ
c. Бази даних
d. Тестування ПЗ
e. CI/CD
f. Розділ курсового проєкту - “Підготовка тест-кейсів”

1. Взаємодія з командою розробників
c. Хто є хто на проєкті
d. Завдання бізнес-аналітиків у команді
e. Проблеми, що виникають у бізнес-аналітиків у команді з 

розробниками
f. Розділ курсового проєкту - “Склад ідеальної команди”

Детальна програма курсу

4. Що ще має знати хороший бізнес-аналітик
a. Вебаналітика (Google Analytics)
b. Бюджетування
c. Економічна оцінка
d. Інструменти і технології (BABOK 9.6)
e. Розділ курсового проєкту - “Підготовка презентації 

проєкту”

4. Воркшоп 5 модуля. Рольова гра: Клієнт, бізнес-аналітик, 
розробники + фасилітація ділових зустрічей



Подальший розвиток і презентації 
фінальних проєктів | 3 уроки, 8 
годин

Модуль 6

1. Кар’єрний шлях
a. Рівні стажу й компетенції бізнес-аналітика
b. KPI бізнес-аналітика
c. Сертифікація бізнес-аналітиків
d. Вертикальний розвиток бізнес-аналітика
e. Що робити далі?

1. Воркшоп 6 модуля. Розв'язання проблем й ухвалення 
рішень

1. Випускний і презентації фінальних проєктів

Детальна програма курсу



Інструменти та книжки на курсі

На курсі ти навчишся працювати з такими 
інструментами для бізнес-аналізу як Jira, Confluence, 
Trello, draw.io, Figma та  Miro.

При його проходженні наші автори наполегливо 
рекомендують вивчати дві книжки:  “Software 
requirements” Карла Вігерса та “BABOK”, авторства 
International Institue of Business Analysis.

Під кожну з тем курсу ми підібрали найкращі розділи, 
що допоможуть якомога глибше опанувати теоретичну 
базу для бізнес-аналізу. Тому ми рекомендуємо 
знайти ці книжки до курсу в паперовому чи 
електронному вигляді.

Однак, якщо ти не матимеш такої нагоди, це не 
завадить тобі успішно завершити курс з потрібними 
знаннями та навичками.



1. Проєктні вимоги
2. Стейкхолдери
3. Дослідження: опитування, інтерв’ю тощо
4. Глосарій проєкту
5. Проєктна документація
6. Критерії прийняття проєкту
7. Користувацькі історії та сценарії
8. Карти впливу та юзер-флоу
9. Проєктні діаграми  (UML)

Випускний проєкт: структура

10. Проєктні діаграми (BPMN)
11. Аналіз конкурентів
12. Вайрфрейми та UI-елементи для мокапів
13. Беклог та дорожня карта
14. Пріоритизація вимог
15. Оцінка ризиків
16. Тест-кейси
17. Склад ідеальної команди



ВипускнийКар’єрне консультування

Після опанування технічних навичок на курсі, 
наступний крок у побудові успішної ІТ-кар'єри — 
створення свого CV та підготовка до майбутніх 
інтерв'ю. Це допоможе тобі якісно представити себе 
потенційному роботодавцю. 

Переваги кар’єрного консультування в Beetroot Academy:

● Консультації з професійними HR
● Зрозумієш різницю між вдалим і невдалим CV і 

правила його створення;
● Дізнаєшся best practices із підготовки та 

проходження інтерв'ю; 
● Побачиш, на що звертати увагу під час вибору 

роботодавця
● Навчишся вести ділову переписку з рекрутерами і 

HR

Відмінна риса цього курсу — це проєктний підхід до 
навчання, тобто робота над проєктом. Студенти  починають  
створювати його  з першого завдання, щоразу розширюючи 
й удосконалюючи напрацювання на заняттях. У результаті 
курсу студенти презентують на випускному застосовані 
інструменти, підготовлені документи та діаграми на 
прикладі обраного проєкту. 

Після курсу ми ділимось контактами студентів та (за 
наявності) відеозаписом презентацій дипломних робіт із 
партнерськими компаніями для сприяння 
працевлаштуванню. Враховуємо згоду студентів на 
поширення даних та їхні результати на курсі.

У кінці курсу студент отримує 
електронний сертифікат*. 

*за умови виконання домашніх 
завдань та захисту дипломного 
проєкту



Лідія Пацьола
Більше 4 років досвіду роботи Бізнес-
аналітиком. 

https://www.linkedin.com/in/lidapatsola/

Співавтори курсу

Олег Малечко
Більше 5 років досвіду у ролі Business 
Analyst / Delivery Manager

https://www.linkedin.com/in/olegmalechko/

https://www.linkedin.com/in/lidapatsola/
https://www.linkedin.com/in/olegmalechko/


Ти отримаєш:

20844 грн

3 місяці 
навчання

2 заняття на тиждень з 
викладачем-практиком 

60 годин 
практики

3-місячний курс

Внесок

або

570 USD*

* за офіційним курсом НБУ на 08.08.2022



Ми – шведсько-українська неприбуткова IT-школа,
яка прагне позитивно впливати на українське 
суспільство за допомогою якісної IT-освіти. 

З 2014 року більш ніж 6500+ випускників по всій Україні 
довіряють нам. Наші студенти відзначають дружню 
атмосферу школи й кажуть, що тут кожен може 
розпочати свій шлях в ІТ. Нас підтримують десятки 
міжнародних партнерів. 
З нами співпрацюють місцеві ІТ-компанії.

Ми допомагаємо людям будувати успішну кар’єру в IT. 

beetroot.academy

Про Beetroot Academy



Наші переваги:

Усі програми курсів написані 

практикуючими спеціалістами й 

відповідають вимогам ринку. Для 

навчання використовуємо методику 

“перевернутого класу” - теорію 

студенти вивчають вдома, а в класі 

викладач проводить практичні заняття. 

Методика 
викладання

Шведський
підхід

Beetroot Academy –шведсько-українська 

школа. У нашій команді немає жорсткої 

ієрархії, тут дружня атмосфера. 

На уроках ти почуватимешся розслаблено - 

студенти спілкуються 

з викладачем на рівні та ставлять будь-які 

запитання. 

Неприбуткова 
організація

Наша мета - якісна ІТ-освіта в усіх 

куточках країни. Студенти проходять 

співбесіду й тестування - так ми 

відбираємо найбільш вмотивованих 

кандидатів. Вартість курсів покриває 

наші витрати, а дохід ми вкладаємо

у розвиток академії.
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