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Бізнес-аналітика 

Бізнес-аналітика:
• стратегічне планування та прогнозування розвитку

бізнесу на базі платформи управління бізнес-процесами;

• формування аналітичної проектної документації на основі

дослідження характеристик нового продукту та вимог до

проектів;

• експертно-аналітичний супровід замовника від початку

до завершення проекту;

• оперативне управління ключовими показниками

діяльності організації у режимі реального часу

Ініціація бізнес-проектів:
• реалізація конкурентної стратегії організації;

• створення унікальних продуктів і/або послуг;

• інтегрований процес організації проектної діяльності для

задоволення вимог і очікувань учасників проекту;

• здійснення змін в організації для досягнення

запланованих результатів



Бізнес-аналітика

Зародження ідеїРеалізація ідеї 
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висококваліфікований управлінець-аналітик, який володіє 

сучасними комунікативними технологіями, методами 

збору та обробки інформації, оцінки ризиків, 

моделювання і прогнозування бізнес-процесів, 

соціальних та економічних явищ на основі ефективних 

моделей конкурентного ведення бізнесу

Комплексний аналіз (діагностика) 
діяльності організації

Розробка ефективних бізнес-моделей

Реалізація реінжинірингу бізнес-процесів

Функції бізнес-аналітика в проекті

Оптимізація  
витрат 
компанії

Збільшення 
прибутку 
компанії

Результат

Бізнес-аналітика 
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Закриття 
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Підготовка фахівців-аналітиків у сфері 

ділового аналізу та інформаційно-

аналітичного забезпечення управлінських 

рішень для забезпечення розвитку і 

зростання організації (бізнесу) 

в довгостроковій перспективі

Бізнес-аналітика



:

Бізнес-аналітика

• здійснювати підготовку завдань і проектних рішень на 
основі результатів бізнес-аналізу;

• оцінювати ефективність інноваційних та інвестиційних 
бізнес-проектів;

в сфері 
проектно-

економічної 
діяльності

• виявляти й аналізувати потреби заінтересованих сторін; 

• аналізувати бізнес-процеси організацій до оптимізації;

• прогнозувати показники діяльності організацій після 
впровадження проекту;

в сфері 
аналітичної 
діяльності

• організовувати та планувати аналітичну роботу; 

• управляти підготовкою і реалізацією проектів; 

• розробляти управлінські рішення та обґрунтовувати 
вибір.

в сфері 
організаційно-
управлінської 

діяльності



Бізнес-аналітика

BABoK, BA-PMI,  PMBoK

Системний аналіз та 

прийняття рішень 
Теорія фірм 

САіПР, ТФ

Управління якістю 

ІТ, КІС

Корпоративні

інформаційні

системи

Інформаційні 

технології в 

менеджменті

Управління проектами 

УП

Моделювання і 

реінжиніринг

бізнес-процесів 
Фінансовий аналіз 

і контролінг ФАіК, МіРБП

Стандарти проектної та аналітичної діяльності



Технології навчання

• проблемно-орієнтоване навчання;

• інтерактивні освітні технології;

• сучасні технічні засоби навчання

Практична спрямованість
• участь в розробці та реалізації реальних проектів;
• захист магістерського дослідження в форматі 

інвестиційного проекту

Особистісний розвиток і кар’єрне зростання

• стажування на базі провідних підприємств і партнерських
організацій;

• участь у міжнародних проектах і програмах;

• формування лідерських якостей та аналітичних
здібностей на практикумах тренінгового центру

Бізнес-аналітика



Бізнес-аналітики затребувані в проектній та операційній діяльності 

підприємств різних галузей національної економіки

Бізнес-аналітик – нова, сучасна, 

престижна, перспективна і 

високооплачувана професія в Україні: у 

середньому заробітна плата становить 

близько $ 1200 на місяць

Бізнес-аналітика

Банківський 

сектор

Будівництво

Торгівля

Добувна 

промисловість

ІТ-сфера

Сфера 

консалтингу



Професорсько-викладацький склад 

кафедри сертифікований:

❖ за міжнародними стандартами у сфері

управління проектами;

❖ за міжнародним стандартом підготовки

тренерів Team Training International;

❖ за міжнародною школою підготовки

тренерів (Франція, Польща)

З 2010 року кафедра управління проектами 

є корпоративним членом Національного 

відділення Міжнародної асоціації 

управління проектами (UPMA)

Бізнес-аналітика



ПРО НАВЧАННЯ

ДЛЯ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Етапи Терміни

Прийом документів 2 липня –

17 серпня

Вступні іспити:

І етап

ІІ етап

01-03 серпня

21-23 серпня

65009,  Одеса,  вул. Генуезька, 22

тел. +38 (048) 705-97-11,  705-97-12

www.oridu.odessa.ua

E-mail: priem@oridu.odessa.ua

e-mail: 

kafedraup2016@gmail.com

тел. (048) 705-97-69

Форма Тривалість

навчання

Вартість за 

семестр

Денна 1,5 роки 7 000 грн.

Заочна 1,5 роки 6 850 грн.

ДЛЯ ДОДАТКОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ

ПРО ВСТУП

Бізнес-аналітика

mailto:priem@oridu.odessa.ua


Бізнес-аналітика

Якщо Ви допитливі, володієте добре розвиненими

комунікативними навичками і аналітичними здібностями, то цей

перспективний напрямок для Вас!

Ми не обіцяємо, що навчальний процес буде легким, але 

ми гарантуємо, що його результати Вас не розчарують!


