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Power BI як інструмент кількісного та якісного 
опрацювання результатів наукових досліджень 
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Анотація. Метою дослідження є аналіз можливостей та 

обґрунтування доцільності використання Power BI як компонента Office 
365 у діяльності науковця та підрозділу науково-дослідної установи. 
Завдання дослідження: окреслити переваги використання Power BI; 
охарактеризувати та проаналізувати наявні ліцензійні пропозиції Power 
BI; обґрунтувати педагогічну доцільність використання Power BI у 
діяльності науковця та підрозділу наукової установи. Об’єктом 
дослідження є процес використання Office 365 у діяльності наукової 
установи. Предметом дослідження є Power BI як інструмент Office 365. 
Методи дослідження: аналіз документації з офіційного сайту Power BI, 
спостереження, порівняння, бесіди з представниками компанії BIJB – 
співробітниками Центру компетенцій BI. У роботі розглянуто переваги 
Power BI як інструменту Office 365 у порівнянні з традиційними 
табличними процесорами. Проведено порівняльний аналіз наявних типів 
ліцензування, які можна використати в діяльності науковця чи підрозділу 
науково-дослідної установи. Окреслено можливості використання 
безкоштовного ліцензування Desktop, якого буде достатньо для 
висвітлення основних та проміжних результатів діяльності науковця чи 
підрозділу науково-дослідної установи. Результати дослідження: 
теоретично обґрунтовано переваги використання Power BI як 
інструменту Office 365 кількісного та якісного опрацювання результатів 
досліджень. Висновки і рекомендації: використання Power BI Desktop для 
опрацювання науковцем одержаних результатів експериментального 
дослідження буде цілком достатньо. Проте, у діяльності підрозділу 
науково-дослідної установи функціонал Power BI Desktop буде досить 
обмеженим та недостатньо адаптивним до роботи групи науковців. 

Ключові слова: Power BI; Office 365; наукові установи; науковці; 
опрацювання результатів досліджень. 

 
M. V. Popel. Power BI as a tool for processing out quantitative and 

qualitative research results 
Abstract. The aim of this study is to analyze the opportunities and justify 



Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

 117 

the appropriateness of using Power BI as a component of Office 365 in the 
activities of a scientist and research unit. Objectives of the study is outline the 
advantage of using Power BI; characterize and analyze existing Power BI 
licensed offers; the pedagogical expediency of using Power BI in the activities 
of a scientist and unit of a research institution. The object of research is the 
process of using Office 365 in the activities of a research institution. The 
subject of research is Power BI as a tool for Office 365. Research methods: 
analysis of documentation from the official site Power BI, observation, 
comparison, conversations with representatives of the company BIJB by the 
Center of competence BI. The paper considers the advantages of Power BI as 
the Office 365 tool in comparison with traditional electronic spreadsheet. A 
comparative analysis of the existing types of licensing that can be used in the 
activities of a scientist or research unit is conducted. Described is the possibility 
of using the free Desktop licensing, which will be sufficient to cover the main 
and intermediate results of a scientist or a unit of the research institution. 
Results of the study is the advantages of using Power BI as a tool for Office 
365 to work out quantitative and qualitative research results are theoretically 
justified. Conclusions and recommendations: using Desktop Power BI to work 
out the results of a research experiment by a scientist will be quite enough. 
However, business unit research institution Desktop Power BI functionality 
will be very limited and not sufficiently responsive to the group of scientists. 

Keywords: Power BI; Office 365; research institutions; researchers; 
processing of research results. 

Affiliation: Department of cloud-oriented systems of education 
informatization, Institute of Information Technologies and Learning Tools of 
NAES of Ukraine, 9, M. Berlynskoho Str., Kyiv, 04060, Ukraine. 

E-mail: popelmaya@gmail.com. 
 
Діяльність сучасного науковця складається не лише з теоретичного 

аналізу наукових праць, але й проведення експерименту. Після 
закінчення експериментального дослідження величезний масив даних 
підлягає опрацюванню, аналізу та обробці. Окремою темою постає 
питання перевірки вірогідності одержаного масиву даних. Представлення 
результатів дослідження зазвичай вимагає певних зусиль з боку науковця, 
оскільки висвітлення експериментальних даних має бути лаконічним, 
чітким, а головне – зрозумілим науковій спільноті. Тому бажано, щоб 
графічне подпння було динамічне, що неможливо за рахунок 
використання традиційних табличних процесорів [2]. 

У поєднанні з використанням хмарних технологій з’являється 
можливість застосовувати свої дані, виконувати обчислення, вносити 
певні корективи, звертаючись до них через Інтернет [3]. Науковець може 
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не перейматись стосовно встановлення і оновлення програмного 
забезпечення, обмеження обсягу пам’яті, спеціальних пристроїв для 
збереження даних, способу збереження та обробки внесених ним даних. 

Крім того, представити експериментальні дані у різних форматах 
зазвичай видається фізично неможливим за браком часу та лаконічністю 
подання під час виступу. Окрім того, під час виступу науковця не завжди 
є доступ до масиву експериментальних даних, тому не можливо миттєво 
візуалізувати певний аспект експерименту (відфільтрувати дані та 
представити). 

На противагу традиційним табличними процесорам [2] можна 
запропонувати використання у діяльності сучасного науковця Power BI 
як інструменту Office 365. 

Серед переваг Power BI у порівнянні з традиційними табличними 
процесорами можна зазначити: 

– підключення до більшості відомих баз даних; 
– створення математичної моделі для окремої досліджуваної 

проблеми; 
– значні інструменти для візуалізації опрацьованих масивів даних; 
– обробка даних в реальному часі (тут та зараз); 
– різні рівні доступу (можливість надання доступу до виконаних 

обчислень різним групам користувачів); 
– наявний мобільний додаток; 
– інтуїтивно зрозумілий інтерфейс (базується на MS Excel); 
– можливість поєднання даних з різних джерел (в межах однієї 

корпоративної хмари); 
– миттєве сповіщення про оновлення окремих вибірок. 
Основний принцип роботи в Power BI базується на створенні звітів 

на основі завантажених наборів даних, які можна одночасно 
використовувати в різних звітах, в одній області користувача та його 
візуалізації на декількох різних панелях моніторингу. Хоча даний 
інструмент створювався в комерційних цілях, проте його характеристики 
можна розглядати з точки зору потужного інструмента для інтерпретації 
та подання наукових досліджень. Звіт, що формується, є динамічним, що 
дозволяє миттєво відфільтровувати за певним показником набір/масив 
даних та візуалізувати його (рис. 1). Є також можливість відкриття 
доступу до вихідного масиву експериментальних даних. 

На сьогодні наявні декілька шляхів використання Power BI за 
рахунок замовлення певного виду ліцензії. Станом на березень 2018 р. 
Microsoft Power BI надає користувачам три види ліцензування: Desktop, 
Power BI Pro, Power BI Premium. 

Обравши безкоштовне ліцензування Desktop (рис. 2), користувачу 
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надається інструмент, який можна встановити лише на одну локальну 
машину (посилання для завантаження безкоштовної версії – 
https://powerbi.microsoft.com/ru-ru/). 

 
Рис. 1. Приклад створення динамічного звіту в Power BI 

 
 

  
Рис. 2. Головна сторінка та сторінка завантаження Power BI Desktop 

 
Характеритика і функціонал Power BI (ліцензування Desktop): 
– безкоштовність; 
– можливість підключення масиву даних; 
– розробка статистичного звіту (на основі існуючого масиву даних); 
– персоналізація (переважає індивідуальне використання). 
Одержати доступ до створеного звіту можна лише за рахунок 

використання pbix-файлу, який власник особисто може передати іншому 
користувачу. При цьому масив даних, який попередньо було внесено та 
опрацьовано у вигляді звіту, буде повністю відкрито. Жодний захист 
даних відсутній. 

Значно спрощується проблема захисту даних, якщо обрано 
ліцензування Power BI Pro, оскільки в даному випадку вже надається 
корпоративний захист. Тому користувачі вже зможуть використовувати 
Power BI як складову корпоративної хмари Office 365 спільно з іншими 
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колегами. 
Характеристика і функціонал Power BI (ліцензування Power BI Pro): 
– можливість надання публічного доступу до усіх звітів; 
– налаштування політики конфіденційності; 
– певна кількість ліцензій для окремих співробітників 

організації/наукової установи; 
– завантаження звітів у форматі *.xls (MS Excel); 
– динамічний звіт (на відміну від традиційного); 
– захист даних (за рахунок шифрування інтернет-трафіку). 
Слід більш детально розглянути налаштування доступу до 

розробленого звіту. В даному випадку відкриття доступу до звіту 
відбувається за рахунок: 

– створення публічного посилання (проте лише в межах однієї 
корпоративної хмари); 

– завантаження звітів у форматі *.ppt (MS PowerPoint) чи *.xls (MS 
Excel) та вбудовування окремих графіків, діаграм тощо; 

– публікації на сторінках внутрішніх сайтів Sharepoint корпоративної 
хмари; 

– персональне посилання (схожий доступ за посиланням можна 
зустріти у Google Docs); 

– розмежування прав доступу на рівні звітів. 
Характеритика і функціонал Power BI (ліцензування Power BI 

Premium): 
– як локальне, так і хмарне розміщення звітів; 
– організація роботи в окремих вузлах (хмарах), які надаються в 

доступ для окремої установи; 
– частота автоматичних оновлень не обмежена; 
– 10 Гб дискового простору. 
Але головною перевагою даного виду ліцензування є те, що для 

установи розрахована певна кількість ліцензій (навіть для не 
зареєстрованих користувачів). 

Висновки. Якщо проаналізувати ліцензування Power BI Desktop в 
порівнянні з іншими (Power BI Pro, Power BI Premium), то можна сказати, 
що для сучасного науковця цього буде цілком достатньо, особливо, якщо 
йде мова про опрацювання вибірки експериментальних та контрольних 
груп після завершенню педагогічного експерименту. 
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