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Хто такий бізнес-аналітик? 
Бізнес-аналітик — фахівець, що використовує 
методи бізнес-аналізу для аналітики потреб 
діяльності організацій з метою визначення 
проблем бізнесу і пропозиції їх вирішення. 
(Вікіпедія) 
Бізнес-аналітик – посередник між 
зацікавленими особами для збору, аналізу, 
комунікації і перевірки вимог щодо зміни 
бізнес-процесів, регламентів і інформаційних 
систем. Бізнес-аналітик розуміє проблеми і 
можливості бізнесу в контексті вимог і 
рекомендує рішення, що дозволяють 
організації досягти своїх цілей. (Міжнародний 
Інститут Бізнес-Аналізу (IIBA, International Institute 
of Business Analysis)) 



Передумови розвитку професії бізнес-
аналітик 

На вітчизняному ринку праці, зважаючи на 
постійне зростання вакансій спостерігається 
дефіцит кваліфікованих кадрів, що пояснюється 
глобальними деформаціями професійної 
структури трудових ресурсів. Задля зменшення 
існуючого дисбалансу перш за все необхідно 
підвищити рівень креативності сучасних кадрів. 
Цього можна досягти шляхом формування у 
сьогоднішніх студентів аналітичного мислення та 
затребуваних професійних компетенцій на основі 
освоєння різноманітних дисциплін економічного 
аналізу, в т.ч. фінансову та управлінську бізнес-
аналітику. 
Інформація вважається специфічним товаром та 
унікальним нематеріальним активом, який 
визначає конкурентоспроможність будь-якої 
компанії сьогодні. Наявність інформації або ї 
відсутність є вирішальним фактором при 
прийнятті рішень та укладанні угод. Проте, 
придбання (отримання) інформації є лише 
першим кроком, за  яким іде її аналіз та витяг 
потрібних даних. Саме тому сьогодні аналіз 
перетворився в креативний вид управлінської 
діяльності, який розповсюджується на всі сфери 
та бізнес-процеси. 
 



Основні тенденції розвитку професії  
“бізнес-аналітик” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Бізнес-аналітик є професією, що 
характеризується швидким кар’єрним 

зростанням. 

Потреба в бізнес-аналітиках зростатиме, 
зважаючи на ускладнення процесу управління 

бізнесом 

Відбувається зближення професій бізнес-
аналітика, системного аналітика, 

організатора та контролера бізнес-процесів 

В малих та середніх організаціях бізнес-
аналітики виконують функції керівників 

проектів 

Бізнес-аналітики відіграватимуть 
вирішальну роль в обґрунтуванні рішень та 

реалізації інвестиційних проектів 



Вакансії бізнес-аналітик в Україні 



Вакансії бізнес-аналітик в 
Україні 

 
 
 
 
 
 
 
 



Рівень середньої заробітної плати професії 
бізнес-аналітик 

 https://ua.trud.com 



Найпопулярніші в Україні компанії , що проводять 
навчання бізнес-аналітиків (тренінги, семінари, 

конференції та інші заходи) https://www.trn.ua  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Актуальність дисциплін фінансової 
бізнес-аналітики 

пов’язана з тим, що в умовах 
глобальної інтеграції світових 
економік фінансовий аналіз стає 
міжнародною мовою бізнесу. Він є 
необхідною умовою цивілізованих 
відносин між компаніями-партнерами, 
слугує обґрунтуванням рішень, які 
приймаються на різних рівнях. 



Роль вищих освітніх закладів у розвитку 
професії “бізнес-аналітик” 

Система вищої освіти має стимулювати вищі навчальні заклади України до  
створення затребуваних магістерських програм, які забезпечуватимуть  
формування у майбутніх кадрів необхідних професійних компетенцій  - 
здатності здійснювати відбір та консолідацію  інформації, виконувати 
всебічний економічний аналіз  проблеми, які дозволяють обґрунтовувати 
тактичні та стратегічні дії компанії. 
Сучасна система підготовки кадрів з вищою освітою передбачає три 
освітньо-наукові рівні формування професійних аналітичних компетенцій: 
- перший рівень формується в рамках бакалаврату, забезпечує 
формування базових аналітичних компетенцій на основі вивчення 
дисциплін “Економічний аналіз”, “Управлінський аналіз”, “Фінансовий 
аналіз”; 
- другий рівень має реалізовуватись на магістерській програмі, ціллю 
якої є оволодіння методикою та методологією  проведення наукових 
досліджень  за актуальними напрямками економічного аналізу, навичками 
самостійної дослідницької роботи, мікроекономічного та 
макроекономічного аналізу і моделювання  із застосуванням сучасних 
інструментальних засобів, формування прогнозів розвитку конкретних 
економічних процесів на мікро- та макрорівні. Особливу увагу приділяють 
практичному аналізу з метою набуття вмінь правильно інтерпретувати 
результати та їх значення для підвищення ефективності управління 
економікою країни та конкретним бізнесом; 
- третій рівень підготовки бізнес-аналітиків це освітня програма 
підготовки кадрів вищої кваліфікації в рамках аспірантури  за 
пріоритетними напрямками наукової діяльності (стратегічний і 
ситуаційний аналіз діяльності економічних суб’єктів з урахуванням їх 
специфіки; розвиток концептуальних основ фінансового аналізу за 
вітчизняними та міжнародними  стандартами, підвищення якості і 
релевантності фінансової звітності як інформаційної бази аналізу та 
контролю бізнес-процесів; інструментарій аналітичного обгрунтування, 
інформаційно-методичне забезпечення аналізу і контролінгу ефективності 
функціонування  і розвитку суб’єктів господарювання з урахуванням їх 
специфіки . 

 



Підготовка майбутніх бізнес-
аналітиків” у ВНЗ України 

Відпоівдно до Постанови КМУ від 
29.04.2015р. №266 “Про затвердження 
переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти” підготовка майбутніх 
бізнес-аналітиків здійснюється за 
спеціальністю 124 “Системний 
аналіз” галузі знань 12 “Інформаційні 
технології”  
 
За даними сайту osvita.ua в Україні за 
спеціальністю 124 “Системний аналіз” 
здійснюється підготовка бакалаврів та 
магістрів у 71 вищому навчальному 
закладі. 



Фактори, що сприятимуть подальшому зростанню світового та 
національного ринків бізнес-аналітики: 
 
 − нові економічні реалії ведення бізнесу;  
− зростання рівня усвідомленості керівників компаній у перевагах 
аналітичних інструментів та їх можливості для прийняття управлінських 
рішень у складних економічних умовах;  
− нестача кваліфікованих фахівців, які потрібні для реалізації BI-ініціатив, 
у тому числі математиків, безпосередньо бізнес-аналітиків, фахівців із 
моделювання даних, статистиків і наукових співробітників різного 
профілю;  
− розвиток нових технологій та тісна інтеграція BI із соціальними 
мережами, мобільними платформами роблять інструменти бізнес-аналізу 
доступними для широких категорій кінцевих користувачів. Однак цей 
процес обмежуватиме висока вартість BI-систем;  
− стрімкий розвиток платформ бізнес-аналітики та систем аналізу, за якого 
нерідко до моменту завершення впровадження системи встигають 
застаріти морально, вимагає постійного контакту із професійними 
консультантами, оскільки користувачам часто буває важко самостійно 
визначити вимоги до BI-системи;  
− донедавна користувачами аналітичних проектів були переважно 
представники великого бізнесу і такі галузі, як фінанси і продаж. Тепер 
настає час, коли середній бізнес починає розглядати можливість 
використання систем бізнес-аналізу даних і аналітичних інструментів як 
одну з конкурентних переваг на ринку; 
− існує ще безліч предметних областей, таких як управління персоналом, 
маркетинг, соціальна сфера, де використання BI та аналітичних 
інструментів знаходиться поки на ранній стадії;  
− розвиток хмарних та мобільних сервісів, технологій соціальних мереж;  
− зміна пріоритету користувачів із систем описової аналітики на системи 
для діагностики та прогнозування; 
− розвиток інформаційної інфраструктури та завершальна стадія етапу 
первинної автоматизації бізнес-процесів організацій (підприємств). 
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