
1. Що таке BABOK? 

2. Які функції виконує бізнес-аналітик?(розглядаємо через 

призму IT) 

3. Що НЕ входить в компетенцію бізнес-аналітика? 

4. Кого прийнято називати "cтейкхолдер"(stakeholder)? 

5. Що таке верифікація? 

6. Що таке валідація? 

7. Що таке  User Story? 

8. Що НЕ є технікою виявлення вимог?  

9. Яка властивість НЕ притаманна User Story?  

10. Що не описується в User Story?  

11. Скільки максимально може бути акторів в одній User Story?  

12. Як розшифровується абревіатуру SDLC?  

13. Які функції НЕ виконує бізнес-аналітик?  

14. Які навики бізнес-аналітика можна віднести до “hard skills”?  

15. Які навики бізнес-аналітика можна віднести до “soft skills”?  

16. Що НЕ є технікою виявлення вимог?  

17. Що таке шаблон бізнес-моделі?  

18. Що таке специфікація вимог до ПЗ  

19. Технічне завдання - це...  

20. Що таке UI? 

21. Що таке UX? 

22. Що таке API? 

23. Скільки структурних блоків містить бізнес-моделі? 

24. На чому сконцентрована логіка бізнес-моделі? 

25. У якій моделі життєвого циклу ПЗ найяскравіше 

проявляються переваги User Story? 

26. Які відмінності між масовим та нішевим ринком? 

27. Яку основну функцію виконує канал збуту? 



28. У якому блоці описуються найбільш важливі активи необхідні 

для функціонування бізнес моделі? 

29. Що передбачає концепція “Довгий Хвіст”? 

30. Що таке скетч 

31. Що таке Прототип (Prototype)? 

32. Що таке Мокап (Mockup або mock-up)? 

33. Що таке вайрфрейм (Wireframe)? 

34. Як називається ефект, коли користувач впливає на цінність 

продукту чи послуги? 

35. Що таке  Use Сase? 

36. За допомогою чого можна здійснювати опис Use Сases? 

37. Де зазвичай НЕ використовують Use Сases? 

38. Що такке вимоги до ПЗ? 

39. Які з методології використовуються в розробці ПЗ? 

40. Що таке Scrum? 

41. Які недолік має Scrum? 

42. Що таке фокус-група(Focus group)? 

43. Що таке беклог продукту(Product backlog)? 

44. Що таке аналіз впливу(Impact analysis)? 

45. Що таке декомпозиція(Decomposition)? 

46. Який підхід, призначений для мінімізації невизначеності на 

етапі проектування, забезпечує чітке розуміння майбутнього  

рішення до початку реалізації. 

47. Який підхід, орієнтований на швидку доставку бізнес-
цінностей за короткі ітерації, але натомість сприяє більшій 

невизначеності стосовно фінального рішення, що збільшує 

ризики. 

48. Що таке спринт(Sprint)? 

49. Яка тривалість спринта, зазвичай? 

50. Що таке атрибути якості? 

51. Що таке управління вимогами(Requirements management )? 

52. Що таке оцінка (Estimate)? 



53. Що таке stakeholder requirement(вимоги зацікавлених 

сторін)? 

 


