
Базовий рівень
Знання та розуміння наведених нижче матеріалів дозволить успішно пройти
співбесіду на програму Business Analysis Education:

● Карл Вігерс, Джой Бітті. Розробка вимог до програмного забезпечення. 3
вид. Must-Read

● Міжнародний інститут бізнес-аналізу. Посібник BABOK v.3, Розділи 1, 2.
Must-Read

● Як працює Інтернет?
○ Що таке HTTP та WEB?
○ Що таке клієнт-серверна архітектура?
○ Що таке API?

● Сучасні платформи та підходи до створення інтерфейсів
○ iOS: Human Interface Guidelines
○ Android: Design Guidelines
○ Material Design: Guidelines

Однак цього може бути недостатньо, тому рекомендуємо звернути увагу на
матеріали наступного рівня.

Середній рівень
Знання матеріалів виділить Вас з-поміж кандидатів, значно підвищить шанси
потрапити на програму Business Analysis Education та надасть можливість

https://youtu.be/eesqK59rhGA
https://www.youtube.com/watch?v=L5BlpPU_muY&t=4s&ab_channel=TheTechCave
https://www.youtube.com/watch?v=s7wmiS2mSXY&ab_channel=MuleSoftVideos
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/overview/themes/
https://developer.android.com/design
https://material.io/design/introduction


отримати пропозицію на одну з BA вакансій після її закінчення. Не обов'язково (але
це було б неймовірно!) читати всі матеріали повністю. Важливо зрозуміти суть:

● Методології
○ Методології розробки програмного забезпечення
○ Agile

i. Agile Manifesto & Principles
ii. Що таке Scrum?
iii. Що таке Kanban?

● Моделювання
○ UML

i. Джим Рамбо, Майк Блаха. Об'єктно-орієнтоване моделювання
та проектування з UML

ii. UML діаграми (Use Cases, Class)
○ BPMN

i. Відеокурс на Youtube. BPMN Distilled
ii. Mark von Rosing, Stephen White, Fred Cummins, Henk de

Man. Business Process Model and Notation – BPMN
● Вимоги

○ Use Cases
i. Що таке Use Case?
ii. Alistair Cockburn. Writing Effective Use Cases

○ User Stories
i. Що таке User Story?
ii. Майк Кон. Користувальницькі історії: гнучка розробка

програмного забезпечення. 1 вид.

Інші матеріали
Цей розділ містить ресурси, які чудово допоможуть бізнес-аналітикам усіх рівнів
отримати теоретичні знання з тем, які (з нашого досвіду) будуть корисними на
практиці.

Бізнес-аналіз
● IIBA (International Institute of Business Analysis)
● Modern Analyst

https://medium.com/backenders-club/top-16-software-development-methodologies-you-should-know-tips-to-choose-the-best-one-b31ccb8e5c17
https://agilemanifesto.org/
https://agilemanifesto.org/principles.html
https://www.atlassian.com/agile/scrum
https://www.atlassian.com/agile/kanban
https://www.uml-diagrams.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrAWWpbaj-7JlEV3_BfBLNYdYKrpqoC68
https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/use-cases.html
https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories
https://www.iiba.org/business-analysis-blogs/
https://www.modernanalyst.com/


Проектування інтерфейсів. UI/UX
● Книги

○ Алан Купер. Психлікарня в руках пацієнтів
○ Марті Каган. Натхненні. Все, що потрібно знати продакт-менеджеру
○ James Kalbach. Mapping Experiences: A guide to creating value through

journeys, blueprints, and diagrams
○ Стів Круг. Не змушуйте мене думати. Веб-юзабіліті і здоровий глузд. 3

вид.
○ Jaime Levy. UX Strategy: UX Strategy: Product Strategy Techniques for

Devising Innovative Digital Solutions 2nd edition
● Ресурси

○ Smashing Magazine
○ Uxmovement.com
○ Usability.gov
○ Uxplanet.org

Технічна база
● Типи інформаційних систем: перше рев’ю та друге рев’ю
● Алгоритми

○ Що таке алгоритми?
○ Блок-схеми алгоритмів

● Цикли
○ Що таке цикли?
○ Що таке "умови" (розгалуження) у циклах?

● SQL для початківців на Youtube

ХОЧЕШ ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ?
• Дивись доповіді минулих ThinkBA
• Підписуйся на наш Telegram-канал і завжди залишайся в курсі
нових BA-вакансій та старту програми навчання BA в NIX

БУДЕМО РАДІ ЗУСТРІЧІ!

jobs@nixsolutions.com
+38 (067) 579-06-02, +38 (067) 575-23-26

https://www.smashingmagazine.com/
https://uxmovement.com/
http://www.usability.gov/
https://uxplanet.org/
https://www.guru99.com/mis-types-information-system.html
https://en.wikiversity.org/wiki/Information_Systems/Systems_Development
https://en.wikipedia.org/wiki/Algorithm
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://en.wikipedia.org/wiki/Control_flow
https://en.wikipedia.org/wiki/Conditional_(computer_programming)
https://youtu.be/h0nxCDiD-zg
https://www.youtube.com/channel/UCQBcgeP-8mAbtCoHDayNM0A
https://t.me/nix_community

