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Вступ. Останні сто років розвитку науки ознаменувалися розвитком наук 

гуманітарних, наук про людину, про людську свідомість, про людський дух. 

Будь-яка наука потребує методологічний апарат, добре розроблену систему 

методів, які будуть використовуватися в рамках цієї науки. Спочатку здалося 

що можна перенести вже добре знайомі методи природничих наук у сферу 

гуманітарних. Але на відміну від природознавства, зміст гуманітарних 

досліджень, на думку Вільгельма Дільтея та багатьох інших філософів, 

складається не з фактів природи, а з об'єктивних виразів людського духу, думок 

і почуттів людини, її мети і мотивів. В. Віндельбанд, С. Дройзен, Г. Зіммель, М. 

Вебер були проти безпосереднього перенесення методів, моделей дослідження 

природничих наук в суспільно-гуманітарні науки. Такий підхід ігнорував 

специфіку цих наук. Виникає потреба звернутися до інших альтернативних 

видів вимірювання. 

А тому виникає потреба звернутися до розгляду специфіки і меж 

застосування еталонного вимірювання. Наступним кроком слід розглянути 

альтернативні види вимірювання, серед яких шкалування, вимірювання за 

допомогою показників та балів, безеталонне вимірювання та межи їх 

застосування. Наприклад, безеталонне вимірювання являє собою доволі 

широкий клас вимірювань, які виконуються без обов'язкового використання 

еталона як чітко фіксованого міжнародного стандарту вимірюваної величини, 

без обов’язкового пошуку математичного відношення і може бути використано 

в суспільно-гуманітарних науках. Але, нажаль, деякими методологами 

альтернативні види вимірювання все ще розглядаються як другорядні і 

недосконалі.  



 

Філософські аспекти історії становлення процедури вимірювання 

Більшість науковців вважають, що потреба вимірювання виникла разом із 

цивілізацією. Можливо в житті кочових племен було достатньо вміння 

рахувати тварин у стаді, але з виникненням осілого життя виникають потреби у 

будівництві осель, міських мурів, храмів, палаців, акведуків, тощо. А для цього 

необхідна точна техніка вимірювань. Виникає потреба у формуванні чітких 

стандартів вимірювання в сільському хазяйстві при розподілі ділянок, при 

виплаті податків, при інших товарно-грошових розрахунках [1]. Гроші – теж є 

своєрідним еталоном для вимірювання розміру податку, розрахунку між 

людьми. І таки читки стандарти вимірювання разом з усталеним механізмом 

вимірювання і міжнародними стандартами-еталонами був створений.  

З часів французької революції, а саме тоді була створена метрична система 

мір, залишилося переконання, що еталон має бути чітко фіксованою одиницею 

вимірювання. Але до створення системи мір одиниці вимірювання не були 

фіксованими і носили, так би мовити, «суб’єктивний характер», бо 

користувалися для вимірювання засобами, що були поруч. Давні римляни 

вимірювали відстань кроками. Для вимірювання довжини тканини і мотузки 

також користувалися «підручними» засобами. Так з’явилися такі одиниці 

вимірювання як лікоть – відстань від кінчиків пальців до ліктьового суглоба; 

п’ядь – відстань між кінчиками розставлених великого і вказівного пальців; 

дюйм – довжина суглоба великого пальця; фут – середня довжина ступні 

людини. Але ці одиниці були й справді суб’єктивними, строго нефіксованими, і 

являли собою деяку подібність до еталона. Підкреслимо, що лише подібність до 

еталона, скажімо, квазіеталон: так чи інакше у кожної людини свої розміри 

ліктя, пальця, ступні.  Це ніяк не могло сприяти сплаті податків, розвитку 

торгівлі тощо. Так якщо продавець був невисоким на зріст, то його охоче брали 

на роботу, але чи охоче у нього купували? Існує легенда, що одним із перших 

еталонів – узаконених стандартів вимірюваної величини, є фут – довжина 

ступні Карла Великого. Перший еталон ярду – відстані від кінчика носа до 



кінчиків пальців витягнутої руки, з’явився в Англії, на початку ХІІ століття. Це 

була відстані від кінчика носа до кінчиків пальців витягнутої руки англійського 

короля Генріха І, тобто офіційний «королівський ярд», який і став першою 

фіксованою одиницею вимірювання. Вперше позбутися свавілля 

«суб’єктивних» одиниць вимірювання і замінити їх об’єктивними вирішили в 

ХІV столітті в Англії. Так був встановлений законний дюйм, який дорівнює 

довжині трьох приставлених один до одного ячмінних зерняток, витягнутих із 

середньої частини колосся. Фут визначили як середню довжину ступні 

шістнадцяти чоловік, які виходили з церкви. Обмірюючи випадкових людей 

прагнули одержати об’єктивне значення одиниці – середню довжину ступні [2]. 

Вже потім були зроблені вимірювані прилади – лінійки, своєрідні шкали. 

Метрична система мір була прийнята у Франції 22 грудня 1795 року. Назву 

свою метрична система отримала завдяки метру. Основу метричної системи 

складали дві одиниці вимірювання: метр – одиниця довжини і кілограм – 

одиниця маси. Так метр дорівнювався одній десятимільйонній частині від 

чверті довжини паризького географічного меридіану. Одиниця площини – ар 

дорівнював площині квадрату зі стороною 10 метрів. Одиниця об’єму – стер 

дорівнював об’єму куба з ребром 1 метр. Одиниця місткості для рідин і 

сипучих тіл – літр дорівнював об’єму кубу з ребром 0,1 метр. Одиниця маси – 

грам дорівнював маси води, яка заповнила при температурі 0° С куб з ребром, 

що дорівнює 0,01метр. Перший еталон метра був виготовлений французьким 

майстром Ж. Ленуаром під керівництвом Ж. Борда в 1799 році у вигляді 

кінцевої міри довжини, а саме платинової лінійки шириною близько 25 мм, 

товщиною до 4 мм, з відстанню між кінцями, що дорівнювали прийнятої 

одиниці довжини. Цей еталон отримав назву «архівного метру». В 1872 році 

Міжнародна метрична комісія прийняла рішення про відмову від «природних 

еталонів» довжини і про прийняття архівного метру як вихідної міри довжини. 

З нього були виготовлені 31 еталон – міжнародний прототип метру. Прототип 

метра і дві його копії зберігаються у місті Севре у Франції. З розвитком науки і 

техніки виникла потреба встановити цілу низку еталонів для інших фізичних 



одиниць, в першу чергу для електричних і магнітних. Потім виникла потреба 

визначити одиниці для теплових, акустичних та світлових величин.  

В науці підкреслюється необхідність використання еталонів. Найчастіше 

вимірювана властивість визначається через відношення до об’єктів.  

Нехай об’єкт а характеризується величиною х, а об’єкт в – однорідною 

величиною [х]. Припустимо, що існує відношення х/[х], яке ставить цьому 

відношенню єдине число, що лежить на числовій осі, тобто 

                                            х / [х] = х^  (1) 

Цю формулу (1) можна переписати як х=х^
*[х], де х^  –  розмір (значення) 

величини х щодо величини [х]. Існування формули (1) є ознакою того, що х – 

кількісна характеристика. 

Розглянемо другий об’єкт. Позначимо його як в', який характеризується 

однорідною величиною [х]', причому [х]'≠[х]. Отже, х/[х]' = х^'. Перепишемо цю 

формулу як х=х^ '*[х]', де х^ ' – розмір тієї ж самої величини х, але вже відносно 

до [х]'. Якщо [х]'≠[х], то й х^'≠х^ . Отже, значення величини х відносно [х] буде 

іншим, ніж значення тієї ж величини стосовно іншої величини [х]'. Єдність 

кількісного значення величини х не дотримується й в знаменнику формули (1) 

«необхідно використовувати величину еталонного об’єкту, причому еталонний 

об’єкт (еталон) повинен бути єдиним» [3, с.18]. Інакше ми можемо повернутися 

до часів «підручних еталонів». Величину державного еталону позначають як 

[х]0. За згодою, розмір цієї величини приймається рівним одиниці і має назву 

одиниці вимірювання. Відношення х/[х]0=х^  можна переписати як   

                                         х = х^ 
* [х]0  (2) 

в цієї формулі х^  –  розмір, значення величини х відносно [х]0 (дійсне 

значення величини х). 

Таким чином, для визначення кількісного значення величини необхідно 

виконати дві умови: 

1. мати узаконену одиницю величини [х]0 (еталон); 

2. вміти експериментально визначати відношення (2). 



Але сучасні тенденції в науці полягають в тому, щоб відмовитися від 

матеріальних еталонів, а на їх місце ввести природні константи, значення яких 

не повинні залежати від експериментальних приладів і які не повинні 

змінюватися з часом. Так на 11-тій Генеральній конференції по мірах та вагах, 

яка проходила в 1960 році, було прийняте нове визначення метру, яке було 

закладено в основу Міжнародної системи одиниць. Метр можна визначити як 

довжину 1650763,73 хвиль у вакуумі випромінювання, що відповідає переходу 

між рівнями 2р10 і 5d5 атома криптону-86. Одна секунда приймається рівною 

9192631770 періодів коливань при переході між двома найближчими 

енергетичними рівнями атома цезію. Сьогодні довжина метру приймається у 

відповідності до резолюції 17-ї Генеральної конференції по мірах і вагах, яка 

проходила у жовтні 1983 року в Парижі. Ця довжина визначена як відстань, яку  

проходить світло у вакуумі за 1:299792458-ту долю секунди. 

Діюче визначення кілограма було прийняте на 3-й Генеральній конференції 

по мірах і вагах в 1901 році. Міжнародний прототип кілограма зберігається в 

Міжнародному бюро мір і ваг представляє собою циліндр діаметром і висотою 

39,17 мм, який виготовлено з платино-іридієвого сплаву, де 90% платини і 10% 

іридію. Після того як було з'ясовано, що міжнародний еталон з часом 

змінюється, Міжнародний комітет мір та ваг в 2005 році рекомендував надати 

інше визначення кілограму за допомогою фундаментальних фізичних 

властивостей. В 2011 році на 24-тій Генеральній конференції було погоджено, 

що еталон має бути заново визначений, але рішення було відкладено до 

наступної конференції в 2014 році. Але й на 25-тій Генеральній конференції 

було прийнято рішення продовжити роботу по підготовці нового визначення 

кілограму до 2018 року. 

Тепер звернімося до нормативних документів. Згідно з статтею 1 Закону 

України Про метрологію, вимірювання – це «відображення фізичних величин їх 

значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням 

спеціальних технічних засобів [4]. Або ж згідно з РМГ 29-99 «Метрологія. 

Основні терміни і визначення», вимірювання – це сукупність операцій по 



застосуванню технічного засобу, який зберігає одиницю фізичної величини, які 

забезпечують встановлення співвідношення (в явному чи неявному виді) 

величини, що вимірюється, з її одиницею, і встановлення значення цієї 

величини [5]. В обох нормативних документах йдеться про фізичні величини, 

про еталони і, в першу чергу, про вимірювання в природничих науках і майже 

нічого з зазначеного вище не стосується суспільно-гуманітарних наук. 

Причиною цього є той факт, в суспільно-гуманітарних науках виникає потреба 

у вимірюванні величин, до яких неможна підібрати еталони. Так може слід 

звернутися до видів вимірювання і обрати саме той, який буде враховувати 

специфіку суспільно-гуманітарних наук. 

Існують таки види вимірювання [5]:  

- пряме вимірювання – вимірювання, при якому необхідне значення 

фізичної величини можна отримати безпосередньо; 

- непряме вимірювання – визначення необхідного значення фізичної 

величини на базі результатів прямих вимірювань інших фізичних величин, які 

функціонально пов'язані з необхідною нам величиною. 

Обидва види вимірювань вкрай рідко використовуються в суспільно-

гуманітарних науках. Розглянемо інші види вимірювання: 

- сумісні вимірювання – ті, при яких проводяться одночасно вимірювання 

двох або декількох неоднойменних величин для виявлення залежності між 

ними; 

- сукупні вимірювання – ті, при яких проводяться одночасно вимірювання 

декількох однойменних величин, при яких необхідні значення величин 

визначаються шляхом системи рівнянь, що утворюються при вимірюваннях цих 

величин в різних поєднаннях; 

- рівноточні вимірювання – низка вимірювань будь-якої величини, які 

виконуються однаковими за точністю засобами вимірювання в одних і тих 

умовах з однаковою ретельністю; 

- нерівноточні вимірювання – низка вимірювань будь-якої величини, які 

виконуються різними за точністю засобами вимірювання та (або) в різних 



умовах; 

- однократні вимірювання – це вимірювання, які виконується лише один 

раз; 

- багатократні вимірювання – вимірювання фізичної величини одного і 

того ж розміру, результат яких отримано з декількох наступних один за одним 

вимірювань, тобто те, яке складається з низки однократних вимірювань; 

- статичне вимірювання – вимірювання фізичної величини, що прийнята 

згідно з конкретною вимірюваною задачею за незмінну протягом усього 

вимірювання; 

- динамічне вимірювання – вимірювання фізичної величини, яка 

змінюється; 

- абсолютне вимірювання – вимірювання, яке засновано на прямих 

вимірюваннях однієї або декількох основних величин та (або) на використанні 

значень фізичних констант; 

- відносне вимірювання – це вимірювання відношення величини до 

однойменної величини, яка відіграє роль одиниці, або вимірювання зміни 

величини по відношенню до однойменної величини, яка приймається за 

вихідну. 

На нашу думку, саме відносне вимірювання містить у собі величезний шар 

різних видів вимірювань, які застосовуються не лише в природничих науках, а 

й в суспільно-гуманітарних, та які жодним чином не відображаються в 

нормативних документах. 

Таким чином ми приходимо висновку, що з процедурою вимірювання в 

науці відбувається те ж саме, що й з поняттям «вимірювання» в логіці, якщо до 

нього застосувати дихотомічний поділ за наявністю або відсутністю ознаки – 

еталону. Поняття «еталонне  вимірювання» є чітко визначеним, добре описаним 

і широко застосовуваним. Поняття ж «нееталонне вимірювання», тобто 

вимірювання без використання еталону (міжнародного стандарту вимірюваної 

величини), є широким, неоднорідним класом вимірювань, якій не має чіткого 

опису і класифікації. Кожна наука обирає собі найбільш відповідний до свого 



предмету вид «нееталонного вимірювання», описує і використовує його. Але ж 

методологію науки потребує чіткої класифікації понять. Тому наступним 

кроком методологів буде чітка систематизація існуючих видів поняття 

«вимірювання». 

Так в ХХ столітті вченим прийшлося розв'язувати іншу проблему, яка була 

пов'язана не з уточненням існуючих еталонів, а з відсутністю еталонів для 

вимірювання. Це, в першу чергу, стосувалося суспільно-гуманітарних наук.  

Новий підхід розробив і сформулював Н. Кемпбелл. Причому спочатку він 

висунув припущення про можливість приписування вимірюваним об'єктам 

чисел за певними правилами, які не пов'язані з використанням одиниць 

вимірювання. Так Н. Кемпбелл визначив вимірювання як: «приписування чисел 

для представлення властивостей у відповідності до законів науки» [цит. 6, с. 

10]. Причому «приписування чисел повинно відбуватися таким чином, щоб 

порядку властивостей об'єкта відповідав природній порядок чисел» [6, с. 10]. 

Таке визначення поняття «вимірювання» застосовувалося до адитивних ознак, 

тобто лише до тих ознак величин, значення яких відповідає цілому об'єкту, і які 

утворюються завдяки додаванню значень величин окремих його частин. На 

думку багатьох методологів науки таке поняття «вимірювання» є занадто 

широким.  

Н. Кемпбелл ввів поняття фізичного числа (number), математичного числа 

(Number), і цифри або числової форми (numeral). Фізичне число пов’язується з 

одиницею вимірювання або з лічбою. Фізичне число – це обов'язково число 

чогось. Саме воно може бути встановлено в результаті експерименту. 

Математичне число – це абстрактні об'єкти, що відповідають певним аксіомам. 

Числова форма – це символ для позначення числа. 

Використання чисел не завжди пов'язано з лічбою, тобто існує можливість 

приписування емпіричним властивостям не лише чисел, а й «числових форм», 

тобто математичних об'єктів, які чимось схожі з числами, але, строго кажучи,  

не є числами. Крім того, існує можливість приписування числових форм без 



виконання умови відповідності цих форм емпіричному порядку і емпіричної 

операції додавання. 

Така можливість приписування чисел емпіричним об'єктам за певними 

правилами, що неповинні обов'язково включати в себе збереження емпіричного 

порядку, розглядалася й іншими авторами. Так Б. Рассел зазначає, що 

вимірюванням величини є «в самому широкому сенсі усілякий метод, завдяки 

якому можна встановити відповідність між усіма чи деякими величинами і 

усіма чи деякими числами» [цит. за 7, с. 170]. Але на думку Ю. Н. Толстової, Б. 

Рассел вказував на вимірювання, а Н. Кемпбелл використовував термін 

«вимірювання» лише до адитивних величин. 

Ю. Н. Толстова зазначає, що «хоча Кемпбелл і Рассел припустили 

можливість приписування чисел об'єктам за правилами, що не пов'язані з 

використанням одиниць вимірювання, але «насмілилися» назвати цю операцію 

вимірюванням тільки в тому випадку, коли воно відповідає класичному 

підходу» [7, с. 170-171]. Далі зазначається, що «в інших ситуаціях само 

представлення о приписуванні чисел об'єктам протягом довгого часу мало 

вельми неконструктивний характер, і речі не було про можливість 

використання в якості результату вимірювання математичних конструктів, які 

не були б числами» [7,  с. 172]. 

Дещо інший підхід було запропоновано С. С. Стівенсом. Він вважав, що 

числа є результатом моделювання дійсності. Він вважав, що існує ізоморфізм 

між властивостями числових рядів і емпіричним операціями, що відбуваються з 

числами. Тому вимірювання за С.С. Стівенсом – це «визначення сукупності 

чисел, які відображають певні властивості і які можна додавати, порівнювати, 

тощо» [8, с. 20]. Ізоморфізмом є відповідність між емпіричними і числовим 

системами та їх відношеннями. В рамках такого підходу вважалося що 

вимірювані об'єкти не мають ніяких числових властивостей, а в процесі 

вимірювання цим об'єктам надаються числові властивості і приписуються 

числа. Тобто вимірюванням вважається метод порівняння величин, 

співставлення, впорядкування, визначення їх відношень з якоюсь іншою 



величиною. Тому при вимірюванні властивостей об'єкта ми вимірюємо і 

відношення, що їх відображають. С. С. Стівенс запропонував положення про те, 

що система арифметичних відношень між числами, як правило, ширше, ніж ті 

емпіричні відношення між об'єктами, які відображаються цими числами. 

Таким чином, методологи науки виокремлюють два види вимірювання: 

вимірювання, яке є порівнянням з еталоном або ж еталонне вимірювання, і 

вимірювання, яке є відображенням властивостей в числові системі. 

Шкалування 

В науці існує певною мірою схожий на еталонне вимірювання метод 

шкалування. Шкалування не набуло такого статусу як еталонне вимірювання і, 

на думку деяких методологів науки, не може вважатися вимірюванням. 

Наприклад, В. А. Штофф зазначає, що, зокрема в суспільно-гуманітарних 

науках, як «вимірювання розуміють процедури, які не є вимірюванням в 

строгому значенні цього слова, якщо пов’язувати вимірювання з 

експериментальною діяльністю, що направлена на встановлення об’єктивних 

кількісних відношень між явищами, що досліджуються» [9, с. 72]. Г. І. Рузавін 

зазначає: «в окремих випадках вимірюванням називають будь-яких спосіб 

приписування чисел об’єктам, що вивчаються, і їх властивостям у відповідності 

до певних правил. Така точка зору найчастіше розповсюджена в тих науках, де 

більшою мірою обмежуються лише порівнянням досліджуваних властивостей 

за їх інтенсивністю (емпірична соціологія, психологія та інші гуманітарні 

науки)» [10, с. 84-85]. Таке розширене трактування вимірювання «є 

незадовільним тому, що воно не відповідає істинній сутті і призначенню 

вимірювання як об’єктивного методу дослідження, як об’єктивного способу 

отримання точної інформації про вимірювані величини» [9, с.73]. Така точка 

зору (назвемо її класичною, усталеною, і придатною в першу чергу для 

природничих наук) висловлюється  багатьма сучасними методологами. 

Але, як зазначає К. Берка: «в психології, соціології та інших 

суспільствознавчих дисциплінах шкалування означає реальний процес 

вимірювання, точніше кажучи, процес так званого якісного вимірювання» [11, 



с. 129]. Наприклад, в соціології при анкетуванні кожне питання в анкеті 

інтерв’ю являє собою певною мірою шкалу вимірювань. Одиницями 

вимірювань є відповідні варіанти відповідей. За тими варіантами відповідей 

проводиться групування респондентів. 

Шкалування не відповідає «класичним» вимогами, які висунуті для 

еталонного вимірювання. Так, результати шкалування – числа, які 

характеризують ступінь інтенсивності вимірюваної величини або еталонної 

величини, в багатьох випадках обираються більш-менш довільно, а тому з ними 

неможна проводити звичайні арифметичні дії. Але шкалування – це 

самостійний використовуваний метод вимірювання. Дослідникам, які плідно 

працюють, скажімо, в галузі психології, навряд чи спадає на думку відмовитися 

від оцінки інтелектуальних даних людей, питань їх професійних здібностей, 

профорієнтації лише тому, що бездоганних шкал не існує, а існуючи – грубі і 

суб’єктивні. Критерій прийнятності цих шкал – практична доцільність або 

узгодженість з теоретичною концепцією – для багатьох науковців є достатньо 

надійним і дозволяє вирішувати складні наукові і практичні завдання. 

Прийнято вважати, що будь-яке правило приписування форм або чисел 

певним сторонам об’єктів або подій дозволяє створити шкалу. Таке створення 

стає можливим завдяки ізоморфізму між властивостями числових рядів і 

емпіричними операціями, які можна проводити зі властивостями фізичних 

об’єктів. Хоча цей ізоморфізм може бути лише частковим: лише деякі 

властивості об’єктів можуть бути пов’язані за допомогою семантичних правил з 

деякими властивостями числових рядів. Як шкалування найчастіше розуміють 

«сукупність методів, процедур або технік, що дозволяють побудувати будь-яку 

шкалу» [11, с.128]. 

Зазвичай використовують чотири типи шкал: шкала найменувань, 

порядкова шкала, інтервальна шкала, шкала відношень. Найпростіша шкала – 

це шкала найменувань (або номінальна шкала), яка фіксує дихотомічну 

відповідь: «Так» чи «Ні», або інші альтернативні варіанти. Умовно кажучи, 

вона фіксує чи належить певна ознака вимірюваному об’єкту чи ні. Результат 



вимірювання може і не бути вираженим числом. Тобто вимірювання за 

допомогою номінальної шкали дозволяє якісно оцінити, класифікувати 

вимірюваний об’єкт. Логічною підставою такої класифікації може бути 

операція дихотомічного поділу вимірюваного поняття за наявністю або 

відсутністю певної ознаки. Номінальне вимірювання надає мінімальну 

інформацію про явища. За допомогою номінального вимірювання дослідник 

отримує набір дискретних категорій, за допомогою яких можна розмежувати 

різні об'єкти. Номінальне вимірювання – «це просте найменування об'єктів 

відповідно до наперед відомої схеми класифікації» [12, с. 81]. Наприклад, 

національність вимірюється на номінальному рівні завдяки класифікації людей 

на українців, англійців, бразильців та інших. Цей вид вимірювання встановлює 

наскільки характеристика «національність» властива різним людям і не 

дозволяє впорядкувати їх. Використання номінального вимірювання надає 

можливість об'єднувати об'єкти у класи і позначати їх так, як прийнято в 

класифікаційній схемі. 

Шкала найменувань більшостю методологів вважається примітивною 

формою і тому «цілком природно, що багато хто вважає нісенітницею 

придавати процесу приписування об’єктам числових форм таке ж значення, що 

й терміну «вимірювання»» [8, с. 55]. Але, якщо розглядати вимірювання в 

самому широкому сенсі цього слова – як приписування числових форм 

вимірюваним об’єктам за певними правилами, то правило тут таке: «не 

приписувати однієї і тієї ж числової форми різним класами або різні числові 

форми одному і тому ж класу» [8, с. 55]. 

Порядкова шкала дозволяє фіксувати більшу кількість певних станів. Як 

зазначає С. Стівенс «шкала порядку виникає в результаті операції 

впорядкування за рангами» [8, с. 55], бо для науки найбільш важливим і 

суттєвим є можливість застосувати числа в тих випадках, коли їх порядок такий 

як порядок станів досліджуваної властивості на відповідній шкалі. При цьому 

принциповою стає ціла низка питань: яким чином встановити цей збіг порядків, 



наскільки цей спосіб гарантує об’єктивність і точність відображення об’єктів за 

допомогою чисел?  

Прикладом такої шкали можна назвати шкалу вимірювання твердості 

мінералів – шкалу Мооса. Десять мінералів розташовують по мірі зростання їх 

твердості: від самого «м'якого» до самого «твердого». Мінерал вважається 

твердішим за той, на якому він залишає подряпину, і м’якіше за той, який 

залишає подряпину на ньому. Якщо мінерал залишає подряпину на певному 

мінералі і сам дряпається ним, то його твердість дорівнює твердості обраного 

мінералу і позначається його порядковим номером.  

Подібним чином вимірюється сила вітру за допомогою шкали адмірала 

Бофорта. Існує певна шкала щодо того яку дію може викликати вітер, від 

самого повільного – штилю, до самого сильного – урагану. При вимірюванні 

порівнюється сила, що властива вітру, дію якого спостерігають моряки, з 

деякими ознаками для її оцінки, які описані в шкалі англійського адмірала. 

Чисельні величини можуть бути відсутніми, або використовуються як позначка 

певного класу. Наприклад, числа, що означають ступінь твердості за шкалою 

Мооса, добираються досить довільно і позначають порядковий номер мінералу, 

який використовувався як еталон, у шкалі за принципом: чим твердіший 

мінерал, тим більше число відповідає йому на шкалі. Але принцип міг бути й 

іншим: чим твердіший мінерал, тим менше число йому відповідає. Тому ця 

довільність у виборі чисел ускладнює, а інколи й унеможливує застосування 

звичайних арифметичних дій. В. А. Штофф зазначає, що «помилково вважати, 

що отримані таким чином числа є мірою кількості твердості, а відношення між 

числами, які приписують відповідним ступеням твердості, адекватно 

відображають відповідні кількісні відношення між ступенями твердості» [9, 

с.75]. Тому на думку того ж В. А. Штоффа процедуру встановлення шкал 

порядку не слід вважати «як вимірювання кількості відповідної властивості і 

встановлення того, «у скільки разів» кількість цієї властивості у 

досліджуваного об’єкта більше (або менше) відповідної величини, прийнятої за 

одиницю (тобто твердість талька – 1 не є одиницею вимірювання твердості 



інших матеріалів) [9, с. 75]. Однак В. А. Штоффу можна заперечити: хоча 

швидкість вітру в судових умовах давно вже навчилися вимірювати за 

допомогою ручного анемометра, в сучасному підручнику зазначається: 

«Швидкість вітру за допомогою анемометра вимірюється в м/с або 

визначається приблизно за шкалою Бофорта» [13, с.381]. 

Порядкове вимірювання надає більше інформації, оскільки дає можливість 

не тільки категорізувати, а й упорядковувати або ранжувати явища. При 

порядковому вимірюванні відбувається «присвоювання кожному об’єкту числа, 

яке позначає не лише те, що даний об’єкт є відмінним від одних об’єктів і 

подібним до інших з точки зору вимірюваної змінної. Це  число вказує також, 

як саме даний об’єкт пов'язаний з іншими в термінах кількості тієї конкретної 

властивості, яку він характеризує» [12, с. 82]. Порядкове вимірювання 

допомагає досліднику з’ясувати які об’єкти характеризуються більшою (або 

меншою) кількістю вимірюваної властивості відповідно до інших об’єктів. 

Тобто дослідник може розташувати об’єкти згідно з певним порядком 

відповідно до кількості тієї властивості, що характеризується. 

За допомогою шкали інтервалів можна отримати кількісне, «у звичайному 

сенсі цього слова, представлення вимірюваних величин» [8, с. 56]. Тут можна 

застосовувати майже усі звичайні статистичні міри, за виключенням тих їх 

видів, які припускають знання про «істинно» нульову точку. Нульова точка на 

шкалі інтервалів вводиться умовно або ж з міркувань зручності, про що 

говорить інваріантність форми шкали при додаванні постійної величини. 

Якщо, наприклад, точку замерзання води узяти за нуль, а точку кипіння за 

100 и відстань між ними поділити на, скажімо, 100 рівних інтервалів, то, таким 

чином, можна отримати інтервальну шкалу. При психологічних вимірюваннях 

більшою мірою намагаються створювати шкалу інтервалів і в деяких випадках 

це вдається. Проблема зазвичай полягає у тому, щоб винайти такі операції, які б 

дозволили урівняти одиниці шкал. Цю проблему не завжди легко вирішити, 

хоча існують декілька можливих методів, за допомогою яких це можна 

зробити. 



Крім того, інтервальна шкала допускає математичну обробку інформації. 

За цією шкалою можна обчислювати різні величини. Логічною підставою 

інтервальної шкали може бути операція членування цілого на однакові частини. 

По суті інтервальна шкала методологічно пов’язана з еталонним вимірюванням. 

Інтервальне вимірювання характеризується «не лише класифікуванням 

об’єктів, але й впорядкуванням їх після того, як їх вимірили» [12, с. 82]. 

Інтервальне вимірювання дозволяє з’ясувати на скільки більшою або меншою 

кількістю вимірюваної властивості характеризуються об’єкти відповідно до 

інших об’єктів. При порядковому вимірюванні у дослідника немає стандартної 

одиниці вимірюваної величини, тому він не може встановити як далеко 

відстоять один від одного різні об’єкти. Порядкове вимірювання дозволяє лише 

з’ясувати той факт, що в одних об’єктах дана величина має більше або менше 

значення ніж в інших. Інтервальне вимірювання базується на тому, що існує 

певна стандартна одиниця вимірюваної величини. Інтервальне вимірювання 

надає точну інформацію про абсолютні відмінності між об’єктами. Дослідник 

має можливість робити «точні твердження про відносні відмінності між 

поняттями» [12, с. 84]. 

Використання шкал відношень стає можливим у тих випадках, «коли вже 

існують операції, що дозволяють визначити кожне з наступних чотирьох 

співвідношень: рівність, ранговий порядок, рівність інтервалів, рівність 

відношень» [8, с. 58]. На думку того ж таки С. Стівенса, визначення на практиці 

рівня відношень може прийняти форму встановлення послідовних рівних 

інтервалів, починаючи з нульового значення на шкалі. Це один з прийомів, за 

допомогою якого ми можемо приписувати числові форми об’єктам таким 

чином, що рівні відношення між ними будуть відповідати рівним відношенням 

тих чи інших властивостей об’єктів. Шкала відношень дає можливість 

перетворювати її числові значення, при цьому завжди припускається існування 

абсолютного нуля, хоча для деяких шкал нульове значення не може бути 

отримано. До цих шкал можна застосувати всі види статистичних мір.  



Найпоширенішою зі шкал відношень є шкала чисел. Зазвичай для цієї 

шкали застосовується лише одне перетворення, яке містить у собі множення на 

одиницю, тобто на одиничний елемент подібності. В сучасній науці, зокрема в 

фізиці, розрізняють шкали відношень двох типів: основні і похідні. Основні 

мають таку назву за властивість «проводити математичну операцію додавання, 

аналогічну математичній операції додавання» [8, с. 59]. Основні шкали 

представлені такими величинами як довжина, вага, та ін. Похідні шкали це такі, 

які є математичними функціями певних основних величин, наприклад, 

швидкість. 

Аналізуючи шкалу відношень ми знаходимо певні збігів з еталонним 

вимірюванням, зокрема в тому, що рівні відношення між числовими формами 

будуть відповідати рівним відношенням тих чи інших властивостей об’єктів. 

Логічною підставою шкали відношень може бути операція членування цілого 

на частини, тобто така ж підстава як і для еталонного вимірювання [14]. 

Підводячи підсумки слід зазначити, що хоча сучасні методологи науки 

вважають, що «навряд чи доцільним називати вимірюванням будь-який спосіб 

квантифікації властивостей та величин за ступенем їх інтенсивності» [10, с. 85]. 

Але дослідникам, які працюють зі шкалами і для яких це є єдиною можливістю 

вимірювання потрібних величин, не спадає на думку відмовитися від цих 

засобів вимірювання лише тому, що вимірюванні засоби є суб’єктивними та 

небездоганними. коли йдеться про порівняння явищ, вимірювання 

номінального рівня вважаються найменш корисними. Якщо дослідник 

використовує його в ситуації, коли є можливість використати більш точний 

рівень вимірювання, то він може втратити цінну інформацію. Вимірювання 

порядкового рівня корисніше, ніж вимірювання номінального рівня. 

Інтервальне вимірювання найбільш точна форма вимірювання, бо дає 

найдетальнішу інформацію, оскільки дозволяється робити математичну 

обробку з’ясованих даних. Але треба зазначити, що ці рівні вимірювання не 

зазначені в жодному нормативному документі. 



Але якщо розуміти вимірювання в широкому сенсі цього слова, то на 

думку багатьох авторів, шкалування можна віднести до вимірювань: 

«шкалування можна розуміти або як самостійний метод, на онтолого-

гносеологічному рівні пов'язаний зі слабо … кількісними аспектами об’єктивно 

існуючих предметів, явищ і процесів, на рівні емпірико-математичному з 

нематричними величинами»» [11, с. 132]. Існує думка, що еталони, по суті, теж 

є мірами, яким колись надане значення, що дорівнює одиниці. А тому і 

еталонне вимірювання представляється як вдосконалена система шкалування. 

Вимірювання за допомогою індексів та балів 

Оскільки в деяких сучасній науці все ще домінує парадигма про те, що 

результат вимірювання повинен бути числом, в суспільно-гуманітарних науках 

інформативність вимірювання найчастіше відображається в показниках 

вимірювання. Так на думку І. Д. Ковальченка «показник вимірювання, тобто 

численне значення ознаки, є форма вираження кількісної інформації про 

об’єкт» [15, с. 345]. Різниця шкал, тобто методів вимірювання, призводить до 

того що розрізняють три різні показники. 

Асоціативні показники встановлюють лише подібність між об’єктами, які 

належать до різних сукупностей. Їх можна одержати якщо вимірювати за 

шкалою найменувань. 

Показник черговості вказує на порядок розташування об’єктів в сукупності 

за інтенсивністю проявлення тієї чи іншої ознаки. Показник черговості 

використовується при вимірюванні за шкалою порядку. Вони більш 

інформативні, ніж асоціативні показники. 

Показники кількості найбільш інформативні, оскільки вони виражають в 

певній мірі або одиниці вимірювання масштаби об’єкта або його риси. Чисельні 

значення цих показників не можуть бути замінені (в обраній системі 

вимірювання) іншими. Ці показники є результатом вимірювання за 

інтервальною і пропорціональною шкалами.  

І. Д. Ковальченко підкреслює відмінність ступеня інформативності 

показників і різні можливості їх математичної обробки [15]. Так асоціативні 



показники і показники черговості є якісними показниками. Вони самі інколи 

виступають як об’єкт вимірювання за пропорціональною шкалою. Так можна 

визначити кількість об’єктів з тією чи іншою властивістю в загальній їх 

сукупності. На основі асоціативних показників можна встановлювати 

показники кількості. 

Крім того, в суспільно-гуманітарних науках і найчастіше в політології, 

часто застосовують аналіз індексів як сукупностей індикаторів, які 

відображають якість і стан політичної системи і які дозволяють проводити 

порівняльний аналіз. Їх створення є достатньо складною процедурою, яка 

заснована на застосуванні математичних методів обробки кількісних даних. 

О. В. Попова визначає індекси як «відносні величини, які кількісно 

характеризують динаміку сукупності, що складається з безпосередньо 

неспіввимірних одиниць, або частини такої сукупності» [16, с. 271].  

В сучасній політології використовують більш ніж сотня різних індексів, що 

дозволяють ранжувати держави на основі оціночних категорій «краще-гірше», 

«більше-менше». О. В. Попова пропонує класифікувати індекси по п’яти 

складниках: «а) за темою (індекси оцінки політичного режиму, довіри, корупції, 

соціального благополуччя, політичної напруженості тощо); б) за джерелом 

інформації для створення індексу (статичні данні, оцінки експертів, результати 

опитування суспільної думки); в) за процедурою, тобто за способом створення 

індексу (розрахункові, які базуються на інтеграції однорідних або різнорідних 

показників, або «бальні», які створюються за системою начислення балів, 

найчастіше штрафних); г) за рівнем узагальнення (часткові, що оцінюють один 

бік політичного явища, або узагальненні, які дають можливість провести 

комплексне порівняння політичних інститутів або процесів); д) за типом 

організації, яка працювала, і яка використовує індекси (міжнародні наддержавні 

організації, дослідницькі некомерційні центри, міжнародні незалежні 

організації, міжнародні банки)» [16, с. 272]. 

Одним з найпоширеніших індексів в політології є  індекс демократії, який 

було запропоновано Тату Ванханеном в 1984 році. Його відносять до 



процесуальних вимірювань демократії і базується цей індекс на наступних 

гіпотезах: «рівень демократії залежить від ступеню розподілу ресурсів у 

суспільстві і при досягненні певного показника індексу владних ресурсів для 

країн характерна тенденція до перетину порогу демократії» [17]. Так 

Т. Ванханен досліджував виникнення демократії і залежність від розподілу 

ресурсів в суспільстві: «Демократія означає, що народ і групи людей вільні 

змагатися за владу і що носії влади обрані народом і несуть відповідальність 

перед ним» [цит. за 17]. Спираючись на концепції Р. Даля, Т. Ванханен 

використовував дві змінні: політична участь і політична конкуренція, які він 

трансформував в два кількісних індикатора для вимірювання демократії: рівні 

конкурентності  і електоральної участі. 

Так рівнем конкурентності (К) визначається частка голосів, які були 

отримані опозиційними партіями на парламентських і (або) президентських 

виборах. Ця частка підраховується відійманням відсотків голосів, що були 

отримані правлячою партією із 100. Рівень електоральної участі (У) 

визначається як частка населення, яка дійсно приймає участь в голосуванні. 

Вираховується від всього населення, а не лише від тих, хто має право голосу. 

Таким чином,  

                  Індекс демократії (ІД) = К* У/100      (3) 

На основі індексу демократії Т. Ванханен класифікував країни на такі 

групи:  

1. Демократичні країни, якщо рівень К>30%, а У >15%, ІД дорівнює 5 і 

вище. 

2. Напівдемократичні країни, де К складає 20-30%, У – 10-15%, ІД – від 2 

до 5 балів. 

3. Недемократичні країни, де ІД менше ніж 2 бали при К <20%, а У<10%. 

Базові змінні однаково важливі для вимірювання і не спроможні замінити 

одна одну. Конкуренція не в змозі замінити участь, а високий рівень участі не в 

змозі замінити конкуренцію. Індекс демократизації отримує високе значення 

тільки тоді, коли значення обох базових змінних високо. При розрахунках 



виключаються країни, які не набирають за рівнем електоральної конкуренції 

більше ніж 30%, а за рівнем політичної участі – більш ніж 10%. Мінімальне 

значення індексу для того, щоб віднести країну до категорії демократичних 

країн складає 5%. Якщо хоча б одна з таких «меж» не досягнута, країна не може 

вважатися демократичною.  

К. Боллен запропонував індекс політичної демократії. Він розуміє 

демократію як систему взаємозв’язку еліти та нееліти. В умовах демократії 

політична влада еліти мінімізована, а політична влада нееліти максимізована. К. 

Боллен виокремив дві характеристики демократії: політична воля і народний 

суверенітет, які відображаються в електоральному процесі. Індикаторами 

політичної волі є: незалежність преси (за 10-ти бальною шкалою), незалежність 

опозиції (за 4-х бальною шкалою), урядових санкцій (за числом санкцій). 

Народний суверенітет вимірюється за наступними параметрами: справедливість 

виборів; виборність виконавчої влади; виборність законодавчої влади. Кожний 

із шості компонентів індексу політичної демократії лінійно трансформується в 

оцінки від 0 до 100, а країни ранжуються на основі середніх значень із шості 

оцінок.  

Крім вимірювання за допомогою індексів в суспільно-гуманітарних науках 

широко використовується експертні оцінки за допомогою балів. Бал – це 

кількісний інтегральний вираз сукупності атрибутивних властивостей об'єкту.  

   Експертна оцінка комплексних атрибутивних параметрів – це важка 

процедура. По-перше, доволі складні і різні самі атрибутивні ознаки-оцінки. В 

одних випадках вони являють собою сукупний вираз більш простих складників 

(компонентів). В інших випадках їх сутність визначається внутрішньою 

субстанцією, тобто ознакою, яка відображає внутрішню сутність явища. По-

друге, оцінка складних атрибутивних ознак балами завжди містить у собі 

елемент суб'єктивності, з одного боку, і залишається в тієї чи іншої міри 

приблизною, з іншого боку. Так М. Г. Міронюк вважає що «ранжування, яке 

базується на сприйнятті дослідників не маючи опори на об'єктивні показники 

(економічні, демографічні та інші), може привести ... до «ідеологізації 



рейтингу»» [цит. за 17]. 

Методологію розрахунку індексу демократії запропонував співробітник 

Вашингтонського університету Р. Гастіл. Експерти дають відповіді по 25 

питаннях, які стосуються політичних прав і гражданських свобод в тих чи 

інших країнах, що групуються по чотирьох напрямах: виборчий процес; 

гражданських суспільство; незалежні ЗМІ; управління. Після попередньої 

оцінки експертами отриманих на кожне питання відповідей результат 

оцінюється в балах, які підсумуються. Далі за кількістю отриманих балів країни 

ранжуються на «вільні», «частково вільні», «невільні». Мінімальний крок за 

даною шкалою є 0.25 бала, причому за один рік показники країни різко 

змінюються більше ніж на бал. Країни ранжуються на основі оцінок експертів 

за шкалою від 1 (найвищий рівень демократичності) до 7 (найнижчий рівень 

демократичності) і виокремлюються на п'ять груп: консолідовані демократії (1-

2 бала), частково консолідовані авторитарні режими (5 балів) і консолідовані 

авторитарні режими (6-7 балів).  

Цей індекс демократизації неодноразово критикувався за суб'єктивність 

оцінок і штучність критеріїв. Так деякі поняття, що використовуються при 

розрахунках, не мають однозначного трактування для різних політичних 

систем. На думку І. Д. Ковальченка, бальні експертні оцінки є найбільш 

невизначеними і неоднорідними одиницями вимірювання, але їх можна 

математично обробляти [15]. 

Незважаючи на невизначеність, умовність вимірювань складних 

атрибутивних ознак за допомогою експертних бальних оцінок, методолог 

отримує можливість значно поглибити вивчення багатьох явищ суспільного 

життя в порівнянні до їх аналізу за допомогою опису. 

Ми повинні чітко усвідомлювати що для вимірювання суспільних явищ 

застосовується різноманітні одиниці і методи. Дослідники обирають їх 

виходячи з природи досліджуваних об'єктів, яка відображається у відповідних 

ознаках, та визначених завданнях, тобто мети вимірювання і практичної 

доцільності. Незважаючи на те, що сукупність кількісних ознак, які 



характеризують об'єкти, явища і процеси суспільного життя, доволі широка, ще 

більше за неї коло якісних, атрибутивних ознак. Ці ознаки вимірюються перш 

за все за допомогою номінальних і порядкових шкал. Шкали і отриманні на їх 

основі не мають кількісних одиниць вимірювання. Можливо лише якісне 

вимірювання. А тому найважливішою проблемою є проблема пошуку методів 

вимірювання якісних ознак. 

Безеталонне вимірювання 

В статті А. І. Уйомова, Г. А. Полікарпова «До проблеми безеталонного 

вимірювання в мікрофізиці» [18] пролунало поняття «безеталонне 

вимірювання». На думку цих авторів, у фізиці так міцно укоренилося еталонне 

вимірювання, що предикат «еталонне» перестав вживатися. Безеталонні 

способи вимірювання, які використовуються в неточних науках, 

класифікуються як ті, що прийняті «до роздумів», як ті, які не є вимірюванням в 

строгому розумінні цього терміну. Але ««безеталонне вимірювання» – 

самостійний широкий клас вимірювань, які мають чималу цінність» [18, с. 131]. 

У сучасній науковій літературі можна зустріти приклади вимірювань, які, за 

своєю природою, є безеталонними, однак термін «безеталонне вимірювання» 

зустрічається вкрай рідко, можна сказати, майже не зустрічається.  

Безеталонне вимірювання являє собою клас вимірювань, які здійснюються 

без використання еталонна, як чітко фіксованого міжнародного стандарту 

вимірюваної величини, та без обов’язково для еталонного вимірювання пошуку 

математичного відношення (більше-менше). Замість еталонів 

використовуються  квазіеталони – об'єкти або інші характеристики, які не є 

міжнародними стандартами і які можна використовувати в якості еталонів для 

порівняння лише певну кількість раз при певних обставинах, або можна взагалі 

відмовитися від використання еталонів, «замінивши» їх комбінацією 

параметрів, що утворюють об’єкт [1], [14], [19].  

Низка прикладів показує, що безеталонне вимірювання неоднорідне: воно 

складається, принаймні, з чотирьох видів, що розрізняються способом 

вимірювання. Коротко розглянемо види безеталонного вимірювання 



користуючись структурно-онтологічними категоріями буття: річ (m) – 

властивість (Р) – відношення (R) [19]. 

Один з видів безеталонного вимірювання заснований на порівнянні двох 

об’єктів (двох речей), один з яких є об’єктом вимірювання (позначимо як m1), а 

інший об’єкт виступає в якості деякого умовного квазіеталона для порівняння 

(позначимо як m2). Позначимо даний вид вимірювання як R(m1, m2). Чому 

другий об’єкт є квазіеталоном, не еталоном? Еталон, державний еталон – це 

чітко встановлена фіксована величина еталонного об’єкта. Квазіеталон не 

повинен відповідати цим властивостям. Слід зазначити принаймні дві 

відмінності квазіеталону від «звичайного» еталона: простежується залежність 

квазіеталона від дослідника, що проводить процедуру вимірювання, тобто 

дослідник може сам обирати потрібні для вимірювання квазіеталони; об’єкт 

може виступати у якості квазіеталона тільки в одному вимірюванні і при 

повторному вимірюванні таким може не бути [1], [19], [20]. Таким чином 

відбувається вимірювання за допомогою шкал. У такий спосіб вимірювалася 

довжина Удава у мультфільмі «38 папуг». При першому вимірюванні довжини 

Удава (m1) умовним квазіеталоном був Папуга (m2). В результаті порівняння 

один Удав дорівнював «38 папугам і одному крильцю папуги». При 

повторному вимірюванні квазіеталоном була Мавпа. Удав дорівнював п’ятьом 

мавпам. Потім довжину Удава вимірювало Слоненя. Удав став дорівнювати 

двом слоненям, причому сам вимірюваний відзначив, що «у папугах він 

набагато довше!». Це доволі дитячий приклад, але слід зазначити, що багато 

вимірювань в суспільно-гуманітарних науках, просто в житті проходить саме за 

такою схемою. 

Цей вид вимірювання можна було б назвати, скоріше, квазіеталонним ніж 

безеталонним, оскільки він знаходиться мовби між еталонним та безеталонним 

вимірюванням. Але ж, на нашу думку, цей вид вимірювання тяжить більше до 

безеталонного вимірювання: еталонне вимірювання ґрунтується на 

математичному відношенні, у розглянутому нами виду поняття «відношення» 

наповнюється новим філософським змістом. Автори [21] зазначають, що як 



«вимірювання можна розуміти процедуру порівняння двох величин, в 

результаті якої експериментально встановлюється відношення між величиною, 

що вимірюється, і той, що прийнята за одиницю вимірювання» [21, с. 173]. Але, 

як відомо, порівняння може бути як якісним, так і кількісним. Точні науки 

цікавить саме кількісне порівняння. Для того щоб з трьох логічних 

можливостей отримати певний результат: 1) А=В; 2) А<В; 3) А>В, обирають 

лише першу можливість. В другому та третьому випадках не має можливості 

деталізувати відповідь, що є значним кроком назад і такі можливості навіть не 

розглядаються. Інша суттєва відмінність: даний вид вимірювання не передбачає 

чисельного результату.   

Вид безеталонного вимірювання, заснований на порівнянні, зіставлені (R) 

ознаки (Р1), що властива вимірюваній речі (m), з ознакою (Р2), що узята як деяка 

ознака – квазіеталон (R[(m*)Р1, Р2]) [19], [20]. Цьому виду вимірювання 

властива операція порівняння, однак, знов немає чітко фіксованого еталону. 

Його функції в процесі вимірювання виконує ознака Р2, з якою порівнюється 

вимірювана ознака Р1. Р2 також не можна назвати еталоном в звичному для нас 

розумінні цього слова – у кожного з тих, хто проводить вимірювання, може 

бути своя ознака-квазіеталон. Наприклад, вчитель, який оцінює якість знань 

учня по його відповіді, користується саме цим видом безеталонного 

вимірювання. Він порівнює, скажімо, усну відповідь учня ((m*)Р1) з тими 

ознаками відповідей (Р2, Р3, …, РП), які, на його думку, відповідають відповідям 

на «5 балів» (Р2), на «4 бала» (Р3) і т.п. (але у кожного вчителя є свої критерії 

оцінювання, мабуть тому існують «ну дуже суворі вчителя» і «не дужі суворі»). 

Таким чином проводять вимірювання сили вітру за допомогою шкали Бофорта. 

Цей вид вимірювання також є класифікацією вимірюваних об’єктів за ознакою-

квазіеталоном (Р2). 

Третій вид безеталонного вимірювання вже не містить жодного натяку на 

використання навіть квазіеталонів. Він заснований на ознаки, параметра (Р) з 

вимірюваною річчю (m). Цей вид безеталонного вимірювання позначається як 

R(Р, m). Метою безеталонного вимірювання даного виду є відповідь на 



питання: чи належить розглянута ознака (Р) вимірюваній речі (m) чи не 

належить? Параметр (Р), що зіставляється, є основою для логічної операції – 

дихотомічного поділу понять за наявністю або відсутністю властивості (Р) у 

вимірюваного об’єкта [19], [20]. Цей вид вимірювання є класифікацією 

предметів за наявністю та відсутністю ознак. Сутність її полягає в тому, що 

множина об’єктів ділиться на два класи, із яких один має певну властивість 

(ознаку Р), а другий – її не має. Таке вимірювання проводить лікар, оглядаючи 

хворого. Кожному захворюванню відповідають свої клінічні дані, що 

повідомляють про його протікання, ступінь складності, тощо, тобто якісно, 

досить повно описують характер захворювання. Існують так звані опорні 

діагностичні ознаки (відповідно до наших позначень Р1, Р2, …), за якими лікар 

робить діагностику захворювання, тобто проводить безеталонне вимірювання, 

засноване на зіставлені ознаки – опорної діагностичної ознаки, з вимірюваною 

річчю – пацієнтом. Результатом даного виду вимірювання є класифікація 

об’єкта – здорова людина або хвора (нездорова) за ознаками певної хвороби. 

Таким чином можна вимірювати самі хвороби. Наприклад, якщо гепатиту 

відповідає контактний механізм зараження (Р1), групова захворюваність з 

формуванням епідемії (Р2) тощо, то вимірюваний гепатит (m) належить до 

класу інфекційних гепатитів. Мабуть такий спосіб вимірювання непридатний 

для точних наук, але він існує в науці і відповідає ознакам і правилам 

класифікації. Параметр, ознака, що зіставляється, є основою для класифікації 

вимірюваної речі (або ж вимірюваних речей) за наявністю або відсутністю 

ознаки. 

Четвертий вид безеталонного вимірювання заснований на комбінації 

деяких ознак, параметрів, властивостей (позначимо їх як Р1, Р2, Р3, …), в 

результаті якого утворюється і якісно вимірюється річ. Він позначається як 

R(Р1, Р2, Р3, …). Даний вид безеталонного вимірювання являє собою 

класифікацію об’єктів за ознакою – комбінацією певних властивостей (Р1, Р2, 

Р3, …). Таким чином вимірюються групи крові. Найбільше значення для крові 

людини мають ізоантигени еритроцитів – ізоантигени А, В, а також ізоантитіла 



α, β. У крові разом можуть знаходитися тільки різнорідні ізоантигени та 

ізоантитіла (наприклад, А+β, або В+α), тому що в присутності однотипних 

ізоантигенів та ізоантитіл (наприклад, А і α) відбувається склеювання 

еритроцитів у грудочки і людина вмирає. На підставі цих ознак кров усіх людей 

не залежно від расової приналежності, віку, статі можна підрозділити на чотири 

групи за наявністю чи відсутністю в крові людей ізоантигенів А та В, а також 

ізоантитіл α й β (тобто за комбінацією в крові ізоантигенів та ізоантитіл), 

враховуючи, що в крові повинні бути відсутніми однотипні ізоантигени та 

ізоантитіла. Таким чином, були виділені чотири групи крові, що позначаються 

буквеними і цифровими символами (тобто є і приписування знаків за певними 

правилами – ще одна ознака вимірювання): О αβ(І) – перша група, Аβ(ІІ) – 

друга група, Вα(ІІІ) – третя група, АВ (ІV) – четверта група крові. Таким чином 

і в цьому виду безеталонного вимірювання є процедура класифікації об’єктів за 

певними правилами, а також процедура приписування знаків, чисел, тощо за 

певними правилами. Таке вимірювання являє собою встановлення порядку між 

характеристиками вимірюваного об’єкту. Перелічуючи властивості, 

комбінуючи їх відповідно до певних правил, ми не тільки описуємо якості 

вимірюваної речі, а й встановлюємо певний порядок між її властивостями – 

вимірюємо річ. Наведений приклад відповідає визначенню Г. Гоуда, згідно з 

яким вимірювання є класифікацією об’єктів, такою, що кожній визначеній групі 

приписується визначений знак – буква чи цифра. 

Погодимося ще раз з точкою зору А. І. Уйомова та Г. А. Полікарпова та 

деяких інших філософів і методологів науки щодо можливості (а деяких 

випадках необхідності) використання поняття «безеталонне вимірювання».  

Однак, стаття [18] не містить в собі визначення поняття «безеталонне 

вимірювання». В роботі [22] безеталонне вимірювання визначають як 

«класифікацію об’єктів, в ході якої з родового поняття вимірюваного об’єкту 

(до вимірювання) виокремлюються види за певною ознакою – вимірюваною 

величиною або вимірюваною властивістю» [22, с. 89]. За логічною формою – це 

визначення через найближчий рід («класифікація») та видову відмінність.  



В сучасній науковій літературі термін «класифікація» використовується, 

принаймні, у двох сенсах: як найменування вже існуючої класифікації і як 

позначення процесу її створення. У книзі [23] зазначено ще одне значення 

цього терміну – процедура використання вже побудованої класифікації.  

Для нашого дослідження доцільніше використовувати термін 

«класифікування» − «процес співвідношення об’єкта, що класифікується, до 

визначеного підрозділу будь-якої класифікації, що проводиться на підставі 

наявності або відсутності заданої ознаки (ознак) у класифікованих об’єктів» 

[23, с. 7]. Таке визначення класифікування характеризує механізм одного з 

видів безеталонного вимірювання, заснований на зіставлені ознаки з 

вимірюваною річчю (R(Р, m)). 

Аналізуючи інші визначення класифікування знаходимо: «основним 

принципом цього процесу є порівняння об’єктів, що розглядаються, з заданими 

зразками, еталонними представниками класів» [23, с. 7]. Подібним чином 

здійснюється безеталонне вимірювання, яке засновано на порівнянні двох 

об’єктів R(m1, m2): вимірюваного об’єкту і квазіеталона. Також наведене вище 

визначення процесу класифікування відповідає виду безеталонного 

вимірювання, який заснований на порівнянні ознаки, властивості, що належать 

вимірюваній речі, з ознакою, обраною в якості умовного квазіеталону 

(R[(m*)Р1, Р2]).  

Якщо дотримуватися визначення класифікації як поділу поняття за певною 

підставою, то слід зазначити що створення класифікації «може відбуватися в 

умовах, коли поняття, що має бути поділене, ще не існує, і, крім того, задача 

класифікації проглядається як раз в тому, щоб сприяти виробленню понять про 

об’єкти, що вивчаються» [23, с. 12]. Тобто в процесі класифікації може бути 

створене подільне поняття.  

Спосіб створення класифікації може бути як дедуктивним, так і 

індуктивним. Б.В. Якушин зазначає, що «при індуктивному створенні 

класифікаційній схемі аналізу підпадають окремі об’єкти, що об’єднуються у 

класи на основі подібності або відмінності в ознаках» [цит. за 23, с. 12]. Такому 



визначенню класифікації відповідає вид безеталонного вимірювання, 

заснованого на комбінації параметрів (властивостей чи ознак), за допомогою 

яких утворюється і вимірюється об’єкт R(Р1, Р2, Р3, …).  

Якщо чітко розрізняти поняття вже створеної класифікації і 

класифікування, як процесу створення класифікації, то аналіз даної проблеми 

показує що вимірювання краще визначити як класифікування, процес 

створення класифікації. Причому слід зазначити, що не тільки безеталонне, а 

навіть еталонне вимірювання можна визначити як класифікування, віднесення 

об’єкта, що класифікується, до певного класу на підставі наявності або 

відсутності заданої ознаки. У випадку еталонного вимірювання цією підставою 

може бути математичне відношення, яке показує у скільки разів вимірювана 

величина більше або менше за еталон. 

Висновки. Аналіз проблеми пошуку і використання альтернативних видів 

вимірювання засвідчує, що в суспільно-гуманітарних науках активно 

розробляються і використовуються саме альтернативні види вимірювання. В-

першу чергу, це пов’язано з неможливістю знайти еталони до таких величин, як 

чесність, демократичність, хоробрість, твердість тощо. А тому стає 

неможливою і сама процедура еталонного вимірювання. І хоча більшість 

сучасних методологів науки вважають вимірювання за допомогою шкал, балів, 

показників, як трактування вимірювання в самому широкому сенсі, науковці, 

які плідно працюють з цими методами, навряд чи вважають їх другорядними чи 

недостовірними, суб’єктивними або небездоганними. Треба пам’ятати і чітко 

усвідомлювати, що для вимірювання суспільних явищ застосовуються 

різноманітні одиниці та методи. Дослідники обирають найбільш відповідний 

метод вимірювання виходячи з природи досліджуваних об’єктів, ознак, чітко 

визначених завдань, мети вимірювання, практичної доцільності. Так, 

наприклад,  шкалування чи вимірювання за допомогою балів давно вже стали 

самостійними найбільш вживаними методами вимірювання, які активно 

використовується в соціології, політології, педагогіці й інших науках. Крім 

того, слід звернути нашу увагу на безеталонні види вимірювання, які є доволі 



широким, але маловивченим видом вимірювання. Безеталонне вимірювання 

містить у собі принаймні чотири різних види способи вимірювання, які 

застосовуються як в суспільно-гуманітарних так й в природничих науках. А 

тому аналіз, удосконалення методів вимірювання, уточнення визначення 

поняття «безталонне вимірювання», розповсюдження цього методу складає 

перспективу для подальших досліджень. 
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