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ÐÎÇÄ²Ë ² 
ÎÑÍÎÂÈ ÌÅÒÐÎËÎÃ²¯ 

 
 
 

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ З МЕТРОЛОГІЇ 
 
1.1. Короткий нарис історії розвитку метрології 

 
Знание истории предмета необ-

ходимо для правильного движения 
вперед. 

Д. И. Менделеев 
 
Історія розвитку метрології висвітлювалась у багатьох дослі-

дженнях, зібрано численні відомості про становлення цієї науки. 
Вагомий внесок у розвиток метрології своїми працями здійснили 
такі вчені, як Г. І. Вільд, Б. С. Якобі, А. Я. Купфер, В. С. Глухов, 
Д. І. Менделєєв, Н. Г. Єгоров, Л. В. Залуцький, В. В. Бойцов та ін. 

Вимірювання – одне з найбільш стародавніх занять у пізнавальній 
діяльності людини. Його виникнення відноситься до початку 
матеріальної культури людства. 

Здавна людям досить часто доводилося мати справу з різними 
вимірюваннями: при будівництві споруд, при визначенні напрямку 
руху по морю з використанням астрономії, у торгівлі, при визначенні 
пропорцій людського тіла. У стародавні часи частини людського 
тіла використовувалися для вимірювання довжини: ширина великого 
пальця – дюйм, ширина долоні – пальма, довжина стопи – фут, 
відстань від ліктя до кінця середнього пальця – лікоть та ін. 

В Англії ще в XVII ст. було прийнято одиницю міри довжини – 
фут (нога, стопа), яка дорівнювала 30,5 см. Болільники футболу 
знають, що розміри футбольних воріт становлять 7,22 × 2,44 м або 
ж 24 × 8 футів, оскільки Англія є батьківщиною футболу. 

Різні народи нашої планети перебували на неоднакових стадіях 
розвитку, тому міри довжини в них були різноманітні. Досить 
пригадати, що у XVII ст. у Європі налічувалося понад 100 різних 
футів, понад 120 фунтів, 46 миль та інших одиниць виміру. 

У Київській Русі найпоширенішими мірами довжини були: верста, 
сажень, лікоть, аршин, ступня, долоня, вершок, палець; мірами ваги – 
пуд, гривня, гривенка, золотник, почка, пиріг тощо (табл. 1.1). 
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Таблиця 1.1 
Давньоруські міри довжини та ваги 

Міра довжини Величина 
Верста 1066,8 м 
Сажень 2,184 м 
Аршин 0,7112 м 
Лікоть  0,5385 м 
Ступня 0,359 м 
Долоня 89,9 мм 
Вершок 44,9 м 
Палець 22,4 мм 
Пуд 16,38 кг 

Гривня 409,5 г 
Золотник 4,27 г 
Почка 171 мг 
Пиріг 43 мг 

 
У Московській державі з 1550 року було запроваджено «печатні 

мідні міри» (осьмини) для сипучих речовин, а з 1558 року, за часів 
Івана Грозного, було введено «государеві» (казенні) ваги. 

У законодавстві Петра І також згадуються укази про запро-
вадження єдиних мір і ваги. Виконання цих указів покладалося на 
воєвод. 

Одиницями виміру часу на Русі були рік, місяць, тиждень, доба, 
година. Причому відлік нового року починався і з 1 березня, і з 
1 вересня. Указом Петра І введено початок нового року з першого 
січня. 

Заснування у 1725 році Російської Академії сприяло розвитку 
наукової думки, вдосконаленню мір та упорядкуванню їх точності. 
Розширювалися межі впровадження одноманітних російських мір. 
У 1736 році за рішенням сенату була створена Комісія мір і ваги, 
яку очолив головний директор монетного двору граф М. Г. Головін. 

Для організації повірочної роботи було утворено спеціальний 
комітет, який у 1747 році розробив еталонний російський фунт 
(409,5 г) і визначив за норму довжини аршин (0,7112 м). Фунт і 
аршин у нашій державі використовувалися до впровадження метричної 
системи. 

Указом від 1835 року «Про систему російських мір і ваги» було 
закладено основу російської системи вимірювання, а в Санкт-
Петербурзькій фортеці в одному з особливих приміщень зберігалося 
нове зібрання еталонних мір довжини, місткості рідких і крихких 
тіл та вагових одиниць. За цими еталонами було виготовлено і 
розіслано в губернії Росії вивірені копії аршина, відра, четверика, 
фунта. 
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Практичним застосуванням російських мір і ваги займалося 
засноване у 1842 р. Депо еталонних мір та ваги. Організація Депо і 
встановлення правил повірки робочих мір стали тією основою, яка 
забезпечувала єдність вимірювання у Росії й одноманітність мір. 
Першим хранителем Депо еталонних мір і ваги було призначено 
академіка А. Я. Купфера, відомого вченого і метролога, який 
очолював Депо з 1842 до 1865 р. 

Період 1892-1917 рр. називають Менделєєвським. Головна 
палата мір і ваги, управителем якої до останніх днів життя був 
Д. І. Менделєєв, стала однією з перших у світі науково-дослідною 
установою метрологічного профілю. 

Подальша історія розвитку метрології у колишньому СРСР 
починається з декрету від 14 вересня 1918 р. «Про введення 
метричної системи мір і ваги». Він сприяв подальшому розвитку 
науково-дослідних робіт щодо забезпечення єдності вимірювань і 
розвитку приладобудування. 

До 1918 р. метрична система впроваджувалась у Росії факульта-
тивно, поряд зі старою російською та англійською (дюймовою) 
системами. Значні зміни в метрологічній діяльності почали від-
буватися після підпису Радою Народних комісарів РРФСР Декрету 
«О введении международной метрической системы мер и весов». 
Метрична система в Росії впроваджувалася з 1918 до 1927 рр. Можна 
виділити наступні етапи її розвитку. 

30.08.1922 р. – створення української Головної палати мір і ваги 
та місцевих органів з метрології. 

07.01.1966 р. – створення Української республіканської лабо-
раторії державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою. 

11.12.1970 р. – відкриття Українського республіканського центру 
метрології та стандартизації. 

24.12.1971 р. – організація Українського республіканського 
управління Держстандарту СРСР. 

24.05.1991 р. – створення Державного комітету УРСР зі стан-
дартизації, метрології та якості продукції. 

Розвиток метрології в усі часи був неподільно пов’язаний із 
загальним розвитком науки, оскільки без уміння швидко, точно та 
правильно виконувати вимірювання найрізноманітніших фізичних 
величин неможливі ніякі наукові дослідження. Тому Піфагор і 
Архімед, Галілей і Ньютон, Лейбніц, Ейлер, Ломоносов, Гаус, 
Менделєєв – усі вони, а також тисячі інших видатних учених активно 
працювали над винайденням і вдосконаленням методів вимірювань, 
навічно пов’язавши свої імена з розвитком метрології. Звичайно, 
важко передбачити, як розвиватиметься метрологія у XXI ст. Але 
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можна з упевненістю відзначити, що її роль і значення в усіх без 
винятку аспектах суспільного життя будуть тільки зростати. 

 
 
1.2. Метрологія: суть, предмет, об’єкт та правові основи 
 
Слово «метрологія» походить від грецьких слів: metron (міра) і 

logos (поняття). 
Метрологія – наука про одиниці, засоби та методи вимірювання, 

яка включає як теоретичні, так і практичні аспекти вимірювань у 
всіх галузях науки і техніки. 

Предмет метрології – методи визначення і контролю показників 
якості, правила, положення та норми, способи досягнення єдності і 
точності вимірювань, методи повірки мір та вимірювальних приладів, 
фізичні величини і одиниці вимірювань. 

Об’єкт метрології – засоби вимірювань: міри, вимірювальні 
прилади, вимірювальні перетворювачі, допоміжні засоби вимірювань, 
вимірювальні установки та вимірювальні системи, еталони. 

Завдання метрології. Основними завданнями метрології є: 
– розвиток загальної теорії вимірювань; 
– встановлення одиниць фізичних величин і узаконення певних 

одиниць вимірювань; 
– розробка методик вимірювань та засобів вимірювальної 

техніки; 
– забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань; 
– встановлення еталонів одиниць вимірювань; 
– проведення регулярної повірки мір та вимірювальних приладів, 

що знаходяться в експлуатації; 
– випробування нових засобів вимірювання тощо. 
Правові основи метрології. Метрологічна діяльність регла-

ментується такими нормативно-правовими документами: 
– Законом «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 

11.02.1998 р., який розглядає загальні положення – основні терміни 
та їх визначення, сферу дії Закону, законодавство про метрологію 
та метрологічну діяльність, державну метрологічну систему, нормативні 
документи з метрології; одиниці вимірювань, їх відтворення та 
зберігання, здійснення вимірювань, засоби вимірювальної техніки; 
застосування, ввезення, виробництво, ремонт, продаж і прокат 
засобів вимірювальної техніки; метрологічну службу України, її 
структуру, організацію; державний метрологічний контроль і нагляд, 
державні випробування засобів вимірювальної техніки і затвердження 
їх типів, державну метрологічну атестацію засобів вимірювальної 
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техніки, акредитацію на право проведення державних випробувань, 
повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, вимірювань; 
права і обов’язки державних інспекторів з метрологічного нагляду, 
права та обов’язки державних повірників; метрологічний контроль 
і нагляд, що здійснюють метрологічні служби центральних органів 
виконавчої влади, підприємств і організацій; фінансування метро-
логічної діяльності; 

– Законом «Про забезпечення єдності вимірювань» від 
01.12.1997 р.; 

– Декретом Кабінету Міністрів України «Про забезпечення 
єдності вимірювань» від 26.04.1993 р.; 

– Наказом Держстандарту України «Типове положення про 
державні наукові метрологічні центри Держстандарту України» 
від 2-8.05.1999 р.; 

– Наказом Держстандарту України «Про затвердження 
порядку акредитації вимірювальних лабораторій» від 05.11.1999 р.; 

– Держстандартами України: ДСТУ 2568, ДСТУ 2681, 
ДСТУ 2708, ДСТУ 3215, ДСТУ 3231, ДСТУ 3400, ДСТУ 3651.0, 
ДСТУ 3651.1, ДСТУ 3651.2, ДСТУ 3921.1,15О 10012-1; 

– Організаційно-методичними керівними нормативними доку-
ментами (НД) та рекомендаціями: КНД 50-032, Р 50-060-95, Р 50-
078, Р 50-080; 

– НД на державні повірочні схеми – ДСТУ 2614; 
– НД на методи та засоби повірки і контролю – Р 50-076; 
– Міждержавними організаційно-методичними документами 

з метрології: ПМГ 06, ПМГ 07, ПМГ 08, ПМГ 15, ПМГ 16. 
 
 
1.3. Основні терміни метрології 
 
Основні терміни метрології визначено згідно із Законом про 

метрологію та метрологічну діяльність (стаття 1), Законом про 
забезпечення єдності вимірювань, Декретом КМ про забезпечення 
єдності вимірювань. 

У дійсних законодавчих актах застосовуються наступні поняття. 
Вимірювання – відображення фізичних величин їхніми значеннями 

за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних 
технічних засобів. 

Єдність вимірювань – такий спосіб вимірювань, при якому їх 
результати, виражені в узаконених одиницях і похибках вимірювань, 
відомі з заданою вірогідністю. 
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Законодавча метрологія – частина метрології, що відноситься 
до діяльності, здійснюваної національним органом з метрології 
відповідно до державних вимог, що стосуються одиниць, методів, 
засобів вимірювань і вимірювальних лабораторій. 

Метрологічна служба – сукупність суб’єктів діяльності і видів 
робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірів. 

Національний орган з метрології – орган державного керування, 
уповноважений здійснювати керівництво діяльністю із забезпечення 
єдності вимірів у державі. 

НД із забезпечення єдності вимірів – державні стандарти, 
застосовувані у встановленому порядку, міжнародні (регіональні) 
стандарти, правила, положення, інструкції й інші нормативні та 
методичні документи, що визначають вимоги і порядок проведення 
робіт із забезпечення єдності вимірів. 

Характеристики вимірювань: принцип, метод, одиниця, похибка, 
точність, правильність і достовірність вимірювань. 

Принцип вимірювань – фізичне явище або сукупність фізичних 
явищ, що покладені в основу вимірювань. Наприклад, вимірювання 
температури з використанням термоелектричного ефекту; 

Метод вимірювань – сукупність прийомів використання принципів 
і засобів вимірювання. Засобами вимірювань є вживані технічні 
засоби, що мають нормовані метрологічні характеристики; 

Одиниця вимірювань – фізична величина певного розміру, 
прийнята для кількісного відображення однорідних з нею величин; 

Похибка вимірювань – це відхилення результату вимірювань від 
істинного значення вимірюваної величини; 

Точність вимірювань характеризується близькістю їх результатів 
до дійсного значення вимірюваної величини; 

Правильність вимірювань – це якість вимірювання, що відображає 
близькість до нуля систематичних похибок результатів (тобто таких 
похибок, які залишаються постійними або закономірно змінюються 
при повторних вимірюваннях однієї й тієї ж самої величини); 

Достовірність вимірювань – це довіра до результатів вимі-
рювання. Вимірювання можуть бути достовірними і недостовірними, 
залежно від того, відомі чи невідомі ймовірні характеристики їх 
відхилень від дійсних значень відповідних величин. Результати 
вимірювань, імовірність яких невідома, не мають ніякої цінності і в 
деяких випадках можуть служити джерелом дезінформації. 

Наявність похибок обмежує достовірність вимірювань, тобто 
вносить обмеження в число достовірних значущих цифр числового 
значення вимірюваної величини і визначає точність вимірювань. 
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1.4. Державна метрологічна система України 
 
Першим науковим метрологічним закладом у Росії була закладена 

Д. І. Менделєєвим Головна палата мір і ваги у Петербурзі. Її основним 
завданням було збереження одноманітності, вірності та взаємовід-
повідності державних мір. Головна палата здійснила велику роботу 
щодо організації метрологічної служби у державі і переходу до 
метричної системи. Згодом на базі Головної палати мір та ваги був 
створений Науково-дослідний інститут метрології імені Д. І. Менде-
лєєва (1927 р.). У лабораторіях Інституту розробляються і зберігаються 
державні еталони основних одиниць вимірювання, нові методи 
точних вимірювань, сучасні засоби вимірювання та ін. 

Верховна Рада України Постановою № 1545-ХІІ від 12 вересня 
1991 р. «Про порядок тимчасової дії на території України окремих 
актів законодавства Союзу РСР» повідомила, що продовжують 
діяти вимоги постанов Ради Міністрів СРСР та Української РСР 
щодо організації робіт у галузі стандартизації, метрології та якості 
продукції. Крім того, слід вважати чинними на території України 
державні стандарти СРСР, галузеві та республіканські стандарти, 
технічні умови, будівельні норми, правила та інші нормативно-
технічні документи. Відзначаючи міжнародний характер стандартизації, 
метрології та сертифікації і визнаючи їх необхідність для забезпечення 
поєднання, взаємозамінності продукції, її безпеки для життя та 
здоров’я людини й охорони навколишнього середовища, а також 
усвідомлюючи їх важливе значення в усуненні технічних бар’єрів у 
торгово-економічному й науково-технічному співробітництві, підви-
щенні ефективності виробництва в межах усієї держави, 13 березня 
1992 р. між державами СНД досягнуто угоди про проведення 
узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації. 

Угодою передбачено: 
– використання і розвиток основних положень діючих систем 

стандартизації та метрології; 
– визнання діючих стандартів ГОСТу як міждержавних; 
– збереження абревіатури ГОСТ за новими міждержавними 

стандартами; 
– проведення робіт зі сертифікації на підставі загальних 

організаційно-методичних положень; 
– визнання існуючих державних еталонів одиниць фізичних 

величин як міждержавних; 
– створення міждержавної Ради зі стандартизації, метрології та 

сертифікації. 
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Міждержавна Рада зі стандартизації, метрології та сертифікації 
здійснює координацію і розробляє рішення щодо проведення 
узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації. 
Вона складається з повноважних представників держав – учасників 
узгодження від 13 березня 1992 р. Представниками у Раді є керівники 
національних органів стандартизації, метрології та сертифікації, які 
від імені держав наділяються правом бути членами ради й уповнова-
женими, необхідними для виконання функцій, покладених на цю Раду. 

Робочим органом Ради є постійно діючий технічний секретаріат. 
Місцем його знаходження обрано м. Мінськ. Офіційна мова ради та 
її робочого органу – російська. 

Виходячи з наведеного, внесено зміну в найменування комітету: 
Державний комітет України зі стандартизації, метрології та якості 
продукції (Держстандарт України) перейменовано в Державний 
комітет України зі стандартизації, метрології та сертифікації. 

Метрологічна служба України – одна із ланок державного 
управління, основними завданнями якого є здійснення комплексу 
заходів з метрологічного забезпечення діяльності підприємств та 
організацій, забезпечення єдності і метрологічної точності вимірів, 
підвищення ефективності виробництва і якості виготовленої продукції. 
Згідно із Законом про метрологію та метрологічну діяльність 
(стаття 11), Державна метрологічна служба організовує, здійснює 
та координує діяльність, спрямовану на забезпечення єдності 
вимірювань у державі, а також державний метрологічний контроль 
і нагляд за додержанням вимог цього Закону, інших нормативно-
правових актів України та нормативних документів із метрології. 

Метрологічна служба – це система спеціально уповноважених 
органів, діяльність яких спрямовується на забезпечення єдності 
вимірювань (стаття 10 ДКМУ про забезпечення єдності вимірювань). 

До Державної метрологічної служби належать: відповідні підрозділи 
центрального апарату Держстандарту України; державні наукові 
метрологічні центри, що належать до сфери управління Держ-
стандарту України; територіальні органи Держстандарту України в 
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі 
та містах обласного підпорядкування; Державна служба єдиного часу 
й еталонних частот; Державна служба стандартних зразків складу 
та властивостей речовин і матеріалів; Державна служба стандартних 
довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів. 

Державна метрологічна служба й інші державні служби забез-
печення єдності вимірів (стаття 10 Закону про метрологію та 
метрологічну діяльність) перебувають у веденні НОМ. До їх складу 
входять Державний науковий метрологічний центр та регіональні 
(територіальні) органи Державної метрологічної служби. 
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Залежно від функцій, які виконує метрологічна служба та згідно 
із Законом про метрологію та метрологічну діяльність (стаття 11 
Закону про метрологію та метрологічну діяльність), Метрологічна 
служба України складається з Державної метрологічної служби та 
метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, 
підприємств і організацій, тобто відомчої метрологічної служби. 
Структурну схему Метрологічної служби України наведено на рис. 1.1. 

 

 
Рис. 1.1. Структурна схема Метрологічної служби України 
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До Державної служби відносять Держстандарт України, Укра-
їнський науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та 
інформатики (УкрНДІССІ), Український науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації (УкрЦСМ), Територіальні 
центри Держстандарту України (ТЦДСТУ), Виробниче об’єднання 
«Еталон». Органи Державної метрологічної служби здійснюють 
державний метрологічний контроль і нагляд суб’єктів господа-
рювання на закріплених за ними територіях. Державні наукові 
метрологічні центри несуть відповідальність за створення, удоско-
налювання, збереження і застосування національних еталонів одиниць 
величин, а також за розробку нормативних документів із забезпечення 
єдності вимірів. 

До Відомчої метрологічної служби відносять службу Головного 
метролога відомства та метрологічні служби підприємств і організацій. 

У структурі Держстандарту України нараховується: 35 центрів 
стандартизації, метрології та сертифікації, в тому числі 26 обласних 
(Укр. ЦСМ, Білоцерківський, Вінницький, Волинський, Дніпропетров-
ський, Донецький, Житомирський, Закарпатський, Івано-Франківський, 
Кіровоградський, Кримський, Луганський, Львівський, Миколаївський, 
Одеський, Полтавський, Рівненський, Тернопільський, Харківський, 
Херсонський, Хмельницький, Черкаський, Чернігівський, Черні-
вецький), 9 міських (Горлівський, Дрогобицький, Кременчуцький, 
Криворізький, Маріупольський, Мелітопольський, Краматорський, 
Северо-польський, Червоноградський). Крім того, до складу Держ-
стандарту України входять декілька науково-дослідних інститутів: 
Львівський ДНДІ «Система», Харківське науково-виробниче об’єднання 
«Метрологія», УкрНДІССІ; два навчальні заклади: Одеський дер-
жавний інститут вимірювальної техніки та український навчально-
науковий центр у м. Києві; заводи «Еталон» (у Києві, Харкові, 
Донецьку, Умані, Білій Церкві); дослідні заводи «Прилад» (у Вінниці 
та Полтаві) і магазини стандартів (у Києві та Харкові). 

Держстандарт України здійснює державне управління забезпе-
ченням єдності вимірювань в Україні й організовує проведення 
фундаментальних досліджень у галузі метрології, створення та 
функціонування еталонної бази України, проведення повірок засобів 
вимірювальної техніки та ін. 

Рішення Держстандарту України з питань метрології є обов’язко-
вими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої 
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, орга-
нізаціями, громадянами – суб’єктами підприємницької діяльності 
та іноземними виробниками. 
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На початку XXI століття Україна реалізує власний державний 
суверенітет із метою визначення свого місця серед міжнародного 
товариства і забезпечення миру, стабільності, добробуту українського 
народу, а також заради активної участі у світовій торгівлі та 
науковому співробітництві. 

Україні є що запропонувати своїм партнерам – від космічних 
технологій, продукції суднобудування до ліків і продуктів харчування. 
Якість вітчизняної продукції базується більш ніж на 200-річному 
досвіді, вона закріплена відповідними стандартами та сертифікатами. 

Україна є членом Світової організації торгівлі (СОТ). Сьогодні 
багато видів української продукції з успіхом конкурують із кращими 
світовими зразками. Участь у СОТ потребує подальшого розвитку і 
удосконалення національної системи стандартизації, метрології та 
сертифікації у напрямку зближення з міжнародними і європейськими 
стандартами, угодами і підходами. Цьому сприятиме участь України 
у Міжнародній організації з питань стандартизації (ISO), Міжнародній 
електротехнічній комісії (ІЕС), Міжнародній організації законодавчої 
метрології (ОIML) та інших міжнародних організаціях, де її представляє 
Держстандарт. 

Законодавчою основою національної метрологічної системи є 
Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 11 
лютого 1998 року № 113/98-ВР, який визначає правові основи 
забезпечення єдності вимірювань у нашій державі, регулює суспільні 
відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на 
захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних 
результатів вимірювання. 

Технічною основою національної метрологічної системи є система 
Державних еталонів одиниць фізичних величин. Еталонна база 
України складається з 28 Державних еталонів одиниць фізичних 
величин, а саме: маси, довжини, температури, сили світла, часу, 
частоти, енергії згорання, тиску, об’єму рідини, прискорення сили 
тяжіння, магнітної індукції, молярної частки компонентів у газовому 
середовищі тощо. 

З метою підвищення ефективності метрологічної діяльності, 
створюється наукова, технічна та організаційно-правова база 
метрології. За станом на 1998 рік у сфері метрології діє понад 
40 національних нормативних документів (ДСТУ) і понад 350 Між-
народних стандартів (ГОСТів). 
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1.5. Міжнародні метрологічні організації 
 
Розширення культурних та економічних зв’язків між державами 

світу потребувало вирішення одного із невідкладних завдань – 
забезпечення міжнародної єдності вимірювань і одноманітності мір. 

Першим кроком до вирішення цієї проблеми стало провадження 
наприкінці XVIII ст. у Франції метричної системи мір. На думку її 
творців, вона мала слугувати «на всі часи, для всіх народів». 

У 1870 році в Парижі з ініціативи Петербурзької академії наук 
відбулося засідання, на якому пропонувалося організувати комісію 
з виготовлення прототипів міри довжини та маси (метра і кілограма). 
Така комісія була організована, і в 1872 році нею було прийнято 
рішення про створення платино-іридієвих еталонів метра та кілограма 
як основних одиниць метричної системи. 

Щоб надати метричній системі дійсно міжнародного характеру і 
забезпечити одноманітність мір в усіх країнах, які її прийняли, 
необхідно було виготовити і точно звірити один з одним стільки 
тотожних еталонів метра і кілограма, скільки їх замовлять зацікавлені 
країни. Один із еталонів метра і один із еталонів кілограма, найбільш 
близькі до архівних, слід було прийняти за міжнародні прототипи, а 
виражену через них решту еталонів розподілити за методом жереб-
кування між зацікавленими країнами. 

Виготовлення усіх цих еталонів доручили французькій секції 
комісії, оскільки основна частина роботи за необхідністю повинна 
бути зосереджена в Парижі – місці знаходження архівних прототипів. 
Для керівництва діяльністю французькою секцією призначили 
постійний комітет із 12 членів – представників різних країн. 

Комісія рекомендувала заснувати в межах міжнародної конвенції 
народне бюро мір і ваги (МБМВ) як нейтральну наукову установу 
для збереження і звірення міжнародних прототипів та їх національних 
копій. 

Метрична конвенція зібралася в Парижі 1 березня 1875 р. у 
складі 20 держав. Відбулося чотири засідання. На останньому з них 
20 травня 1875 р. 17 держав Європи та Америки, у тому числі й 
Росія, з метою забезпечення міжнародної єдності і вдосконалення 
метричної системи, підписали Метричну конвенцію. 

Вищим органом Міжнародної метричної конвенції є Генеральна 
конференція з мір і ваги, яка збирається один раз на 6 років для 
обговорення наукових проблем з метрології та прийняття необхідних 
заходів щодо розповсюдження та вдосконалення метричної системи. 
Структурну схему органів міжнародної метричної конвенції наведено 
на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Органи міжнародної метричної конвенції: 

консультативні комітети: ККЕ – з електрики; ККФР – фото і 
радіометрії; ККТ – з термометрії; ККВМ – з визначення метра; 
ККВС – з визначення секунди; ККЕІВ – еталонів іонізуючого 
випромінювання; ККО – з одиниць; ККМ – з визначення маси 

 
Одним із важливих положень Метричної конвенції є затвердження 

нею згоди держав на утворення Міжнародного бюро мір і ваги 
(МБМВ) як наукового постійно діючого метрологічного закладу 
для наукової роботи та сприяння поширенню метричної системи 
мір у міжнародному масштабі. 

Діяльністю МБМВ керує Міжнародний комітет мір і ваги (МКМВ), 
який щороку заслуховує і затверджує звіт про роботу бюро, його 
плани та фінансування тощо. При МКМВ працюють 8 консультативних 
комітетів (див. рис. 1.2). 

Міжнародне бюро мір і ваги розташоване у Севрі (поблизу 
Парижа). В його спеціальних приміщеннях зберігаються міжнародні 
еталони метра, кілограма, електричних і світлових одиниць, 
радіоактивності тощо. Бюро організовує регулярні міжнародні 
звіряння національних еталонів довжини, маси, електрорушійної 
сили, електричного опору, сили світла, світлового потоку, джерела 
іонізаційного випромінювання та інших зразків мір. 
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У 1956 році було утворено Міжнародну організацію законодавчої 
метрології (МОЗМ) з метою вирішення таких завдань: 

– створення центру документації й інформації про національні 
служби контролю за вимірювальними приладами та з метою їх 
повірки; 

– уніфікація методів і правил вирішення завдань законодавчої 
метрології; 

– переклад і випуск текстів законодавчих правил про вимірювальні 
засоби та їх використання; 

– складання типових проектів законів і регламентів щодо 
вимірювальних засобів та їх використання; 

– розробка проекту матеріальної організації типової служби 
для повірки вимірювальних приладів і контролю за ними; 

– розробка характеристик та якості вимірювальних приладів, 
які використовуються у міжнародному масштабі. 

У складі Міжнародної організації законодавчої метрології є 
Міжнародне бюро законодавчої метрології, розташоване у Парижі. 
Його роботою керує комітет законодавчої метрології. У Міжнародній 
організації законодавчої метрології функціонує 66 секретаріатів-
доповідачів, які розробляють як загальні питання законодавчої 
метрології, так і питання щодо окремих видів приладів (ваги, 
тахометри, манометри, спиртометри та ін.). 

Нині Міжнародну метричну конвенцію підписали 44 держави, а 
метрична система мір визнана й узаконена 129 державами. 

 
 

ГЛАВА 2. ФІЗИЧНІ ВЕЛИЧИНИ 
 

2.1. Класифікація фізичних величин 
 
Поняття фізичної величини (ФВ) – одне з найбільш загальних 

понять у фізиці та метрології. Під ФВ (ДСТУ 268–194) слід розуміти 
властивість, загальну в якісному відношенні для безлічі матеріальних 
об’єктів, але індивідуальну в кількісному відношенні для кожного з 
них. Так усі об’єкти мають масу і температуру, але для кожного 
конкретного об’єкта як маса, так і температура різні залежно від 
різних обставин. 

Для встановлення різниці в кількісному відношенні властивостей 
кожного об’єкта вводиться поняття «розмір ФВ». 

Між розмірами кожної ФВ існують відносини, які мають таку ж 
саму логічну структуру, що й між числовими формами (цілими, 
раціональними, дійсними числами, векторами). Тому численність 


