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1.2.1. Основні поняття 
Що таке змінні? Змінні – це те, що може набувати різних 

значень (числових або текстових). 
Чому встановлення залежності між змінними є 

важливим? Взагалі кажучи, кінцева мета кожного дослідження 
або наукового аналізу полягає у знаходженні зв’язків 
(залежностей) між змінними. Філософія науки каже, що не існує 
іншого шляху представлення знань, крім залежностей між 
кількісними або якісними змінними. 

Що таке залежні та незалежні змінні? Дві або більше 
змінних зв’язані між собою (залежні), якщо значення змінних, що 
спостерігаються, систематично узгоджені між собою. Хоча всі 
змінні залежать від чогось, ці поняття використовують, коли у 
дослідженні передбачають, що одні змінні (незалежні) впливають 
на інші (залежні). 

Чим відрізняються дослідження залежностей порівняно із 
експериментальними дослідженнями? У дослідженні 
залежностей ви не впливаєте на змінні, а лише вимірюєте їх та 
бажаєте знайти залежності між деякими виміряними змінними. В 
експериментальних дослідженнях, навпаки, ви змінюєте деякі 
змінні та вимірюєте вплив цих змін на інші змінні. У 
політологічних дослідженнях, як правило, експерименти роблять 
ті, хто є об’єктом дослідження, а не ті, хто є дослідником. Тому 
досліднику, як правило, доводиться займатися лише 
дослідженням залежностей. 

Які шкали вимірювань існують? Розрізняють наступні 
шкали: номінальна, порядкова (ординальна), інтервальна, 
відносна (шкала відношень). Відповідно, маємо 4 типи змінних: 
• Номінальні змінні використовують лише для якісної 

кваліфікації. Це значить, такі змінні можуть бути виміряні лише у 
термінах належності до певних класів. При цьому неможливо 
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визначити кількість або упорядити ці класи. Типові приклади 
номінальних змінних – стать, національність, партія, фракція. 
Інколи такі змінні називають категоріальними. 
• Порядкові змінні дозволяють ранжирувати (упорядити) 

об’єкти, вказавши, які з них у більшій, а які у меншій мірі мають 
певну якість. Але вони не можуть сказати, на скільки більше або 
менше. Типовий приклад – рівень соціального розвитку країни 
(низький, середній або високий). Ми знаємо напевно, що високий 
рівень більше середнього, але не можемо сказати, на скільки. 
• Інтервальні змінні дозволяють не тільки упорядити об’єкти 

спостереження, але і чисельно визначити різницю між ними. 
Наприклад, рівень економічного розвитку країни може бути 
виміряний у питомому значенні валового національного 
продукту на одного мешканця. Ми можемо не тільки визначити, 
яка країна має кращий рівень, але і наскільки. 
• Відносні змінні передбачають наявність такого значення 

змінної, яка визнається за абсолютний нуль. При цьому можна не 
тільки отримати чисельну різницю між значеннями змінної, але і 
знайти їх відношення, наприклад, “значення А більше значення Б 
у два рази” або “на 20%”. 

 
Відміни між шкалами можна схематично представити у 

вигляді наступної таблиці (табл. 1.1): 
Таблиця 1.1 

Типи шкал 
 

Тип шкали Відношення Різниця Порядок Ідентичність
Номінальна Ні Ні Ні Так 
Порядкова Ні Ні Так Так 
Інтервальна Ні Так Так Так 
Відносна Так Так Так Так 

 


