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БІЗНЕС АНАЛІТИКА ЯК ОДИН ІЗ СЕГМЕНТІВ УКРАЇНСЬКОГО ІТ-РИНКУ 

Сьогодні бізнес повинен бути конкурентоспроможним в умовах обмеженості 

економічних ресурсів. Високий ступінь конкуренції визначає відповідні вимоги до якості 

прийнятих управлінських рішень керівниками всіх рівнів. 

Для забезпечення процесу підтримки прийняття рішень керівникам необхідна 

достовірна, своєчасна і повна інформація як про поточний стан справ, так і про розвиток 

ситуації в майбутньому. Це і є бізнес-аналітика. 

Аналітики та експерти з дослідження ІТ-ринку України зазначають, що ринок рішень 

для бізнес-аналітики в Україні однозначно зростає і є одним із самих перспективних серед 

всіх ІТ-напрямків. Компанії, які так чи інакше дбають про свою прибутковість і думають про 

майбутнє, розглядають можливість використання системи BI, або вже займаються її 

впровадженням. Тому що це важлива конкурентна перевага і реальний спосіб зробити бізнес 

більш успішним в найближчому майбутньому [1]. 

О. Горчинська стверджує, що найважливіше для впровадження сучасних технологій 

бізнес-аналізу - рівень готовності підприємства до їх використання та підготовка бізнесу до 

впровадження нових підходів при роботі з аналітичною інформацією [1]. 

У сьогоденні для більшості організацій аналітика – це технології формування та 

доставки звітів, що забезпечують швидко і якісно визначити проблему, зрозуміти і 

сформулювати необхідне управлінське рішення, а аналіз даних відбувається у відриві від 

основних бізнес-процесів. Як показує практика, виконання звіту часто ніяк не контролюється 

і не зв'язується з аналітикою, яка повинна бути тісно пов’язана з відповідними бізнес-

процесами. 

Для вирішення бізнес-задач широкого застосування зазнають методи прогнозування, 

статистики та data mining, які пов'язані з виконанням складних алгоритмів і вимагають 

великих обчислювальних ресурсів. У цьому контексті перспективним напрямком є 

використання функціоналу СУБД, оптимізованого для високопродуктивної роботи з 

даними [1] а також застосування ефективних інформаційних систем на базі бізнес-

аналітичних платформ. 

Застосовувані бізнес-аналітичні платформи удосконалюються відповідно до вимог 

часу, своєчасно адаптуються відповідно до змін нормативно-правової бази і виробничих 

потреб замовників. Затребувані технології бізнес-аналізу дозволяють бачити в комплексі всі 



процеси, що відбуваються в організації, запобігати кризовим ситуаціям, мінімізувати ризики, 

грамотно управляти матеріальними і людськими ресурсами, а отже, підвищувати якість 

управління, бути успішним і конкурентоспроможним підприємством. 

Особливістю всіх рішень є те, що вони розроблені на основі високотехнологічних 

бізнес-аналітичних платформ. Завдяки цьому вони поєднують функції класичної і 

поглибленої бізнес-аналітики, надають широкі можливості деталізації і візуалізації даних, 

моделювання і прогнозування. Основний функціонал даних платформ реалізується в 

настільних додатках, а також в мобільних пристроях. 

Якість державного та місцевого управління багато в чому визначається використанням 

сучасних інформаційних систем експертного класу в процесі прийняття управлінських 

рішень. 

Впровадження інформаційно-аналітичних систем в практику державних і місцевих 

органів влади забезпечує прогноз соціально-економічних процесів, оцінку ризиків, зниження 

наслідків кризових ситуацій, прийняття обґрунтованих стратегічних і оперативних рішень. 

Рішення в сфері бізнес-аналітики забезпечують розв’язок задач корпоративного 

управління в організаціях будь-якого рівня: від компаній малого і середнього бізнесу в 

національних та міжнародних корпорацій. Впровадження ІАС сприяє оцінці 

конкурентоспроможності компанії на внутрішньому і зовнішньому ринках, оптимізації 

процесу бюджетування та фінансового планування підприємства, ризиків, управлінню 

інвестиційними проектами [2].  

Серед основних сфер застосування бізнес-аналітики та впровадження нових технологій 

в свою операційну та аналітичну діяльність є фінансовий сектор. Банки, як зазначає 

Р. Костецкий, на сьогоднішній день краще за інших готові до використання ВІ-рішень, 

оскільки накопичили великі об’єми даних, які потрібно аналізувати, щоб приймати виважені 

рішення [3,4]. Банків цікавить збір заборгованості - аналіз клієнтських виплат, моментів 

виникнення прострочення, оптимізації збору заборгованостей, ймовірно, що клієнт поверне 

кредит сам, впливу на клієнта тих чи інших заходів щодо стягнення [4]. 

Програмні продукти мають універсальний характер: вони актуальні в абсолютно будь-

якій сфері діяльності. Вбудовані в них інструменти збору, зберігання, аналізу та візуалізації 

даних однаково успішно можуть застосовуватися в різних галузях для досягнення самих 

різних цілей. 

Ці продукти масового використання допомагають кваліфікованим фахівцям керувати 

фінансовими, матеріальними і людськими ресурсами, моделювати кризові ситуації та 

вживати заходи щодо їх запобігання, проводити наукові та маркетингові дослідження. З 

даними системами можна отримати доступ до актуальної і ретроспективної інформації в 



режимі реального часу з мобільного пристрою або персонального комп’ютера. Зручний 

користувальницький інтерфейс, легкість налаштування додатків і можливість формування 

довільних запитів зроблять програмне забезпечення незамінним помічником, в якій би галузі 

фахівець працював [2]. 

Необхідність в оптимізації та автоматизації бізнес-процесів, глобалізація і активне 

поширення цифрових технологій диктує нові можливості для ведення бізнесу та вимагає 

кваліфікованих фахівців, завданням яких є детальне вивчення структури компанії, 

фінансовий аналіз її діяльності, автоматизацію господарської діяльності або розробку нової, 

більш ефективної бізнес-моделі, яка включає в себе оптимізацію процесів і роботи 

персоналу, зниження витрат, збільшення прибутку, виявлення проблем та пошук шляхів їх 

успішного вирішення.  

В класичному розумінні кваліфікованого фахівця з такими функціями в бізнес-

аналітиці називають бізнес-аналітиком. До їх обов'язків часто відносять аналіз і роботу з 

вимогами до програмних продуктів. Залежно від роду діяльності компанії, бізнес-аналітики 

можуть займатися удосконаленням продуктів компанії, якщо вона розробляє власні рішення 

або займаються збором вимог, складанням технічного завдання (ТЗ), а основним його 

завданням у IT-аутсорс компаніях є контроль над тим, щоб розроблений продукт був якісним 

і повністю задовольняв вимогам замовника [5]. 

Оптимізація бізнес-задач спонукає будь-який бізнес з високою конкуренцією до 

зацікавленості бізнес-аналітикою, кінцевими цілями якої є знаходження найбільш доцільного 

рішення бізнес-проблеми, створення механізмів для запобігання її виникнення в 

майбутньому; оптимізація витрат фірми-замовника; економія часу, що впливає на терміни 

виконання бізнес-проекту; підвищення ефективності бізнесу шляхом пропозиції йому 

оптимальних форм здійснення комерційної діяльності, маркетингової роботи і вироблення 

універсальних систем і засобів реагування, що запобігають повторення вже вирішених 

раніше проблем. Сама бізнес-аналітика є сукупністю технологій, які дають змогу компаніям 

перетворювати нагромаджувані дані на інформацію про бізнес, а її у свою чергу на знання 

про управлінський бізнес. 
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