
В  даній статті на основі аналізу 
документальних матеріалів та їх узагальнення 

розглядається історіографія та пропонується 
періодизація розвитку метрології, вказуються 
досягнення і перспективи. В процесі розбудови 
незалежної України ведеться робота з метою 
поглиблення економічних реформ, а в умовах 
реструктуризації економіки вагомим фактором 
розвитку суспільства є вдосконалення техніки. 
Актуальність теми полягає в тому, що метрологія є 
одним з фундаментів загального розвитку 
технічного життя країни, тому необхідно 
досліджувати історичний розвиток цієї галузі. 
Деяким аспектам цієї теми приділяється увага у 
фаховому журналі “Стандартизація, сертифікація і 
якість”, але загальної картини розвитку метрології в 
Україні немає. Мета роботи полягає в історичній 
реконструкції метрології на території України і 
визначенні перспектив та умов інноваційного 
розвитку цієї галузі в контексті світової науки. 
Завданнями статті є висвітлення деяких даних з 
історіографії метрологічної галузі, а також розробка 
періодизації розвитку метрології порівняно з 
світовим контекстом. 

Нині накопичено деякий потенціал досліджень, 
що охоплює різноманітні аспекти розвитку 

вимірювальної техніки на території України. 
Необхідно зазначити, що більшість праць, 
присвячених даній темі, висвітлювали метрологію 
до ХХ ст., а саме: технічну культуру Київської Русі 
та Росії. Вітчизняну історіографію обраної теми 
умовно поділимо на три етапи: до початку ХХ ст., з 
початку ХХ ст. до 70-х рр. і остання чверть ХХ ст.  

Деякі аспекти розвитку метрології до початку 
ХХ ст. висвітлюються в працях, присвячених появі 
вимірювальних пристроїв в процесі розвитку 
техніки на теренах України [1]. Історія метрології 
ХХ ст. до 70-х років відображується в монографіях 
і наукових статтях, більшість з яких належить 
радянським часам [2]. В цих працях приділяється 
увага переважно російській метрології, а Україна 
та її науково-технічний потенціал згадується 
фрагментарно.  

Вивчення окремих аспектів розвитку мір 
започатковували ще за часів Київської Русі, але 
уявлення було примітивне. Одним з найбільш 
серйозних досліджень походження руських мір є 
робота М.Т.Бєляєва [3]. Вагомий внесок у розвиток 
метрології України зробив Д.І.Менделєєв. В його 
працях можна знайти відомості від виникнення мір 
і ваги до опису наукових досліджень. З поміж 
інших виділяється новизною праця професора 
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У статті здійснено історіографічний аналіз розвитку вітчизняної метрології в світовому 
контексті, розкриваються перспективи утвердження метрології як науки в Україні. У центрі уваги 
автора – періодизація розвитку метрології та внесок вітчизняних науковців у метрологічну діяльність 
у нашій країні.  

 
In the article historiographic analysis of the development of metrology in the world context is made. 

Perspectives of establishment of metrology as a science in Ukraine are carried out. Periods of the 
development of metrology and contribution of Ukrainian scientists to metrological activity in our country 
are in the center of the author’s attention.  
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Г.Г.Де-Метца [4], де він показав вплив 
Міжнародної системи мір (1875 р.) на метрологічну 
галузь в Україні. 

Якісні зміни в дослідженні метрології відбулися у 
XX ст. Помітне пожвавлення в науковому дослідженні 
проблеми спостерігається після утворення Академії 
Наук України. До наукового обігу було введено нові 
джерела, де мова йшла про здобутки в вимірювальній 
техніці, обговорювалися сучасні технології. 

Література останньої чверті ХХ ст. з розвитку 
вітчизняної метрологічної вимірювальної техніки 
говорить про впровадження масової автоматизації 
для метрологічної техніки. В цей час академіком 
Б.О.Рибаковим вперше древньоруські міри були 
представлені як єдина система. Він довів, що усі 
види давньоруських сажнів займають положення 
основних геометричних ліній розрахункової таблиці 
древніх зодчих Вавилона [5]. Деякі аспекти 
передісторії становлення і розвитку метрології в 
Україні знайшли відображення у працях з історії 
техніки В.І.Остольського [6]. Висвітлення 
метрології присутнє і в праці з розвитку 
природничих знань і природознавства в Україні від 
найдавніших часів до початку ХХ ст. (метрології, 
математики, механіки, фізики та інших наук) в 
історико-культурному контексті. Ця монографія 
підготовлена у відділі історії природознавства й 
техніки Центру досліджень науково-технічного 
потенціалу та історії науки імені Г.М. Доброва НАН 
України [7]. Певний інтерес викликає робота 
О.М.Величка та І.І.Дудича, де викладено теоретичні 
основи метрології, показана її роль та значимість у 
підвищенні якості промислової продукції, але 
менше звернена увага історичним фактам в цій 
галузі [8]. Необхідно відмітити, що в останній чверті 
ХХ ст. з’явилися нові дослідження з історії науки і 
техніки, де висвітлюються біографії вчених та 
звертається деяка увага на проблеми метрології, це 
праці Н.Драгана, С.О.Шабаліна [9] та ін.  

Досліджуючи еволюцію метрологічної галузі, 
з’явилася необхідність в розробленні періодизації її 
розвитку. Автором визначено періоди та основні 
події кожного етапу. 

І період – передісторія метрології (до ХVІІ 
ст.). Визначено, що давньоєгипетська система мір 
(метрологічні роботи в Олександрії при Птоломеї 
Лазі – 323-283 рр. до н.е.) була запроваджена в 
Київській Русі. У 996 р. великий князь Володимир 
видав Устав про церковні суди, де наголошувалося, 
щоб міри у торгівлі та побуті дотримувалися до 
встановлених (золотий пояс князя Володимира 
Святославовича був еталоном довжини, це 
приблизно 108 см). У 1134 р. у Новгороді 
утворилася Палати мір і ваги (церков Івана 
Предтечі), де зберігалися еталони довжини і ваги 
(склади вощені, пуд медовий, гривенька рубльова, 
лікоть єваньський). У 1136 р. новгородським 
князем Всеволодом прийнято Устав “Про церковні 
суди, про людей та про міри торгівлі”. Але у 

середні віки намітився безлад у мірах, доказом 
цього є те, що до ХVІІ ст. існувало тільки сажнів 7 
видів [10].  

ІІ період – формування метрології як науки в 
Російській імперії (ХVІІІ-ХІХ ст.). З 1734 р. в 
Російській імперії проводяться заходи щодо 
зменшення різновидів мір, встановлюються 
співвідношення місцевих та державних мір, а у 1736 
р. за рішенням сенату утворюється комісія мір і ваги, 
яку очолив граф М.Г.Головін. І вже з 1747 р. 
розроблено еталонний російський фунт, що діяв 
майже 100 років [11].  

В цей же період, у 1799 р., Наполеон Бонапарт 
затвердив метричну систему, але вже у 1800 р. 
дозволили застосовувати старі назви для нових 
одиниць, що призвело до безладу. Метрична система 
мір і ваги була введена у Франції з 1 січня 1840 р. 
Греція прийняла нові міри у 1836 р., Іспанія – у 1849 
р., Італія – у 1850 р., Німеччина – у 1872 р., Англія – 
у 1864 р., США – у 1866 р., Росія – у 1899 р. [12]. 

В Російській імперії офіційно метр і кілограм 
з’явилися у 30-х роках ХІХ ст., коли міністр фінансів 
О.І.Канкрін вирішив для спрощення торгівельних 
операцій зробити порівняння російських 
торгівельних мір з іноземними. Прототипи метра і 
кілограма привезли до Росії, і була створена комісія 
на чолі з академіком А.Я.Купфером для 
установлення мір та ваги. Основою російської 
системи мір став у 1835 р. царський указ “Про 
систему російських мір і ваги”. Першим державним 
центром з дотримання системи мір стало створене у 
1842 р. в Санкт-Петербурзькій фортеці Депо 
еталонів мір і ваги. Першим охоронцем Депо став 
академік А.Я.Купфер, який очолював його до 1865 
р., потім – Глухов до 1892 р. і далі – Д.І.Менделєєв). 
Головною ж подією цього періоду стала Міжнародна 
конференція (1875 р.), де 17 держав підписали 
Метричну конвенцію, а 4 липня 1899 р. в Росії була 
введена Метрична система факультативно разом з 
основними російськими мірами [13]. 

ІІІ період – розвиток метрології в Україні в 
ХХ ст. до 70-х років. Цей період ознаменувався 
початком інституалізації метрології в Україні. У 
1901 р. в Харкові Д.І.Менделєєвим заснована 
перша в Україні Повірочна палатка мір і ваги (з 
1922 р. – Українська Головна палата мір і ваги). 
Для порівняння зазначимо, що у 1900 р. утворено 
метрологічне відділення Національної фізичної 
лабораторії Англії в Теддінгтоні; в 1901 р. 
організовано Національне бюро еталонів в США 
[14].  

З 1902 р. повірочні палатки з’являються в 
Києві, Катеринославі, Одесі, які потім 
реорганізуються в метрологічні інституційні центри. 
В 1918 р. у відділі фізико-математичних наук 
Української Академії Наук створено в Інституті 
технічної фізики відділ метрології, де академік 
Й.Й.Косоногов, професор Г.Г.Де-Метц планували 
створення еталонів та приладів для використання в 
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промисло-вості і зазначали, що в електрометрії 
будуть виготовлені міжнародні еталони-прототипи, 
як метр й кілограм. З 1925 р. Метрична конвенція від 
1875 р. визнана чинною для СРСР. У 1944 р. 
створено Управління в справах мір і ваги, яке було 
переведено з Харкова до Києва. Після Другої 
світової війни у 1953 р. засновано Управління мір і 
вимірювальних приладів УРСР, а в 1966 р. 
організовано Українську республіканську 
лабораторію державного нагляду за стандартами. А 
вже з 1971 р. утворено Українське республіканське 
управління Державного стандарту СРСР [15]. 

ІV період – автоматизація метрологічної 
вимірювальної техніки в Україні (остання чверть 
ХХ ст.). В цей період з’являються гнучкі виробничі 
системи на виробництві, у 1970 р. фірма Керні 
Тракер (США) вперше застосувала координатно-
вимірювальну машину в автоматизованій дільниці 
для обробки деталей автомобіля. Гнучка виробнича 
система будується на прогресивних принципах: 
використовується передова техніка, нові 
технології. В 1986-1987 роках була розроблена та 
виготовлена експериментальна модель 
координатно-вимі-рювальної машини з похибкою 
вимірювання 16 мкм та межами переміщення 
600х500х300 мм (Г.О.Баранов, В.П.Снєгір, 
М.І.Щербаков). У 1992 р. в спільному підприємстві 
“АГРОІНТ” побудована лабораторія 
автоматизованої вимірювальної техніки. 

Виробництва, що запроваджують 
автоматизовану вимірювальну техніку і належну 
метрологічну службу включаються до Міжнародної 
системи якості і досягають визнання на 
міжнародному ринку (Акціонерне товариство 
„Новокраматорський машинобудівний завод”, 

Авіаційний науково-техн-ічний комплекс ім. 
О.Антонова, Харківське державне авіаційне 
виробниче підприємство, Запорізьке товариство 
“Мотор Січ”, Державне конструкторське бюро 
“Південне” та виробниче об’єднання “Південний 
машинобудівний завод” та ін) [16]. 

В 1978 р. створено Українське 
республіканське управління стандартизації і 
метрології, у 1991 р. – Державний комітет УРСР зі 
стандартизації, метрології та якості продукції, який 
перетворений в 1992 р. у Державний комітет 
України зі стандартизації, метрології та 
сертифікації. У 1992 р. Україна стає членом 
регіональної Організації державних метрологічних 
установ Центральної і Східної Європи, а з 1998 р. – 
членом-кореспондентом Організації національних 
метрологічних установ держав Європи. У 1992 р. 
створена тимчасова науково-технічна комісія з 
метрології, яка у 1998 р. перетворена у постійну. 11 
лютого 1998 р. приймається Закон України “Про 
метрологію та метрологічну діяльність”, а 9 липня 
1999 р. Закон України “Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо відповідальності за 
порушення у сфері метрологічної діяльності” [17]. 

Важливим аспектом для становлення 
метрологічної галузі є видання науково-
виробничого журналу “Стандартизація, 
сертифікація, якість”, заснованого в 1998 р. у м. 
Харкові Державним комітетом України зі 
стандартизації, метрології та сертифікації. Журнал 
зареєстрований Вищою атестаційною комісією 
України 13 грудня 2000 р. як фахове видання. 
Оскільки метрологія – це наука про виміри, а її 
задача – забезпечення єдиних вимірів, вона 
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