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Курси, що викладає: «Теорія ймовірності та математична статистика», «Основи комп'ютерних наук та методів штучного інтелекту»,
«Основи інформаційних систем та технологій», «Інженерія вимог до програмного забезпечення», «Основи бізнес-аналізу», «Аналітика
бізнес-систем», «Методи обчислювального інтелекту», «Методи обчислювального інтелекту та інтелектуальний аналіз», «Maсhine
Learning»

Загальна інформація про курс
Дисципліна «Аналітика бізнес-систем» є навчальною дисципліною з циклу фахової обов’язкової підготовки за спеціальністю 126 “Інформаційні
системи та технології”. Вона викладається у четвертому семестрі в обсязі 90 год.(3 кредиту ECTS), зокрема: лекції – 32год., лабораторні – 16 год.,
самостійна робота – 42 год. У курсі передбачено два змістових модулі та дві модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна заліком.
Анотація

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні аспекти роботи бізнес-аналітика у ІТ-сфері, у тому числі: планування і моніторинг бізнесаналізу, обстеження і співробітництво з зацікавленими сторонами проекту, аналіз стратегій, аналіз вимог та визначення дизайну, оцінка бізнесцінності проекту та аналізу ефективності бізнес рішення, методи бізнес-аналізу та практики бізнес-аналізу в суміжних областях: Agile, Business
Intelligence, в інформаційних технологіях, в бізнес-архітектурі та в управлінні бізнес-процесами.

Цілі курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни є формування у фахівців з інформаційних систем та технології теоретичних знань і практичних навичок з
основ бізнес-аналізу у ІТ галузі.

Формат

Лекції, лабораторні роботи, консультації. Підсумковий контроль – залік

Семестр

4

Обсяг (кредити) / Тип курсу
(обов’язковий / вибірковий)

3/ Обов’язковий

Лекції (години)

32

Лабораторні
заняття (години)

16

Самостійна робота (години)

42

КЗ 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
КЗ 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
КЗ 3. Здатність до розуміння предметної області та професійної діяльності.
КЗ 5. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
КЗ 6. Здатність до пошуку, оброблення та узагальнення інформації з різних джерел.
КЗ 7. Здатність розробляти та управляти проектами
КС 1. Здатність аналізувати об’єкт проектування або функціонування та його предметну область.
КС 2. Здатність застосовувати стандарти в області інформаційних систем та технологій при розробці функціональних профілів, побудові та
інтеграції систем, продуктів, сервісів і елементів інфраструктури організації.
Програмні
КС 3. Здатність до проектування, розробки, налагодження та вдосконалення системного, комунікаційного та програмно-апаратного забезпечення
компетентності
інформаційних систем та технологій, Інтернету речей (ІоТ), комп’ютерно-інтегрованих систем та системної мережної структури, управління ними.
КС 4. Здатність проектувати, розробляти та використовувати засоби реалізації інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій (методичні,
інформаційні, алгоритмічні, технічні, програмні та інші).
КС 5. Здатність оцінювати та враховувати економічні, соціальні, технологічні та екологічні фактори на всіх етапах життєвого циклу
інфокомунікаційних систем.
КС 7. Здатність застосовувати інформаційні технології у ході створення, впровадження та експлуатації системи менеджменту якості та оцінювати
витрати на її розроблення та забезпечення.
КС 9. Здатність розробляти бізнес-рішення та оцінювати нові технологічні пропозиції.
КС 14. Здатність формувати нові конкурентоспроможні ідеї й реалізовувати їх у проектах (стартапах).
Форми оцінювання
Результати навчання
Методи викладання та навчання
(поточне оцінювання CAS, підсумкове оцінювання FAS)
ПР 5. Аргументувати вибір програмних та технічних засобів
для створення інформаційних систем та технологій на основі Інтерактивні лекції з презентаціями, Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт (CAS),
аналізу їх властивостей, призначення і технічних дискусії, практичні заняття, командна оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS), експресхарактеристик з урахуванням вимог до системи і робота,
кейс-метод,
метод опитування(CAS),
онлайн
-тести
(CAS),
експлуатаційних умов; мати навички налагодження та зворотного зв'язку з боку студентів, підсумковий/семестровий контроль у формі семестрового
тестування програмних і технічних засобів інформаційних проблемне навчання
екзамену, відповідно до графіку навчального процесу (FAS)
систем та технологій.
ПР 8. Застосовувати правила оформлення проектних Інтерактивні лекції з презентаціями, Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт (CAS),
матеріалів інформаційних систем та технологій, знати склад та дискусії, практичні заняття, командна оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS), експреспослідовність виконання проектних робіт з урахуванням робота,
кейс-метод,
метод опитування(CAS),
онлайн
-тести
(CAS),
вимог відповідних нормативно-правових документів для зворотного зв'язку з боку студентів, підсумковий/семестровий контроль у формі семестрового
запровадження у професійній діяльності.
проблемне навчання
екзамену, відповідно до графіку навчального процесу (FAS)
Інтерактивні лекції з презентаціями, Письмові індивідуальні завдання до лабораторних робіт (CAS),
ПР 9. Здійснювати системний аналіз архітектури підприємства дискусії, практичні заняття, командна оцінювання знань на лабораторних заняттях (CAS), експреста його ІТ-інфраструктури, проводити розроблення та робота,
кейс-метод,
метод опитування(CAS),
онлайн
-тести
(CAS),
вдосконалення її елементної бази і структури.
зворотного зв'язку з боку студентів, підсумковий/семестровий контроль у формі семестрового
проблемне навчання
екзамену, відповідно до графіку навчального процесу (FAS)

Розподіл балів для
оцінювання успішності
студента

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
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60-63
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Оцінка за національною шкалою
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добре
задовільно

Нарахування балів

незадовільно з можливістю повторного складання

100% підсумкове оцінювання у вигляді
заліку (10%) та поточного оцінювання
(90%).
10% залік: семестровий залік, відповідно
до графіку навчального процесу
90% поточне оцінювання:
 60% оцінювання завдань на
лабораторних роботах;
 30% проміжний контроль (2
модульні контрольні роботи)

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням
дисципліни
Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку університету. Брати активну участь у навчальному процесі. Студенти зобов'язані відвідувати
заняття згідно розкладу та дотримуватися етики поведінки. У разі відсутності студентам необхідно буде виконати всі завдання, щоб компенсувати
пропущені заняття. Виконання лабораторних робіт вимагає попередньої підготовки та завчасного опрацювання всіх необхідних матеріалів.
Письмові завдання повинні бути подані до встановлених строків.
0-34

Політика курсу

Оцінка ЕСТS

F

Структура та зміст курсу

Лекція 2
Лекція 3
Лекція 4

Ключові концепції бізнес-аналізу згідно
Business Analysis Body of Knowledge (BABOK)
Планування і моніторинг бізнес-аналізу
Методи для планування робіт з бізнесаналізу та їх моніторингу
Обстеження і співробітництво

Лекція 5

Методи бізнес-аналізу для проведення
обстеження та підтримки співробітництва

Лекція 6

Управління життєвим циклом вимог

Лекція 7

Аналіз стратегії. Методи стратегічного
аналізу
Аналіз вимог та визначення дизайну

Лекція 8
Лекція 9

Методи для виявлення вимог до ПЗ та
визначення дизайну

Лекція 10

Оцінка цінності, обмежень програмного
рішення та аналіз показників ефективності

Сфери діяльності бізнес-аналітика та їх
особливості
Типи організаційних структур підприємств,
ефективні організаційні структури ІТ компаній
Планування як функція управління
Лабораторна
робота 1

Лабораторна
робота 2

Лабораторна
робота 3

Лабораторна
робота 4

Техніки комунікацій з
ключовими стекхолдерами
проекту (анкетування,
інтерв’ю тощо)
(Innovation Campus: ПЗ25)
Розробка специфікації
бізнес вимог до ПЗ
(Innovation Campus: ПЗ25)

Розробка специфікації
вимог до ПЗ (Software
Requirements Specification)
(Innovation Campus: ПЗ12)
Створення бізнес-моделі
ІТ-проекту CANVAS

Мозковий штурм та інші методики генерації ідей

Самостійна робота

Лекція 1

Особливості розробки різних типів бізнесмоделей

Лекція 11

Лекція 12

Лекція 13
Лекція 14
Лекція 15

Лекція 16

Методи оцінки бізнес-цінності, що
отримується після впровадження ПЗ та
аналізу ефективності бізнес рішення
Базові компетенції бізнес-аналітика

(Innovation Campus: ПЗ26)

Лабораторна
робота 5

Створення IDEF0 моделі
для процесу розробки ПЗ
(Innovation Campus: ПЗ27)

Застосування практик бізнес-аналізу в
суміжних областях: Agile
Застосування практик бізнес-аналізу в
суміжних областях - Business Intelligence
Застосування практик бізнес-аналізу в
суміжних областях: Інформаційні технології,
Бізнес-архитектура
Застосування практик бізнес-аналізу в
суміжних областях - Управління бізнеспроцесами (BPM)

Методологія моделювання SADT та стандарти
IDEF

Основні тенденції розвитку Business Intelligence

Бізнес-процесний підхід управління
підприємством
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Норми академічної етики
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність,
відповідальність

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.

