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СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ
У статті розглянуто поняття та основні характеристики стандартизації економічної

інформації як економічної категорії. Запропоновано набір класифікаційних ознак та видів
стандартизації, на перетині яких знаходиться стандартизація економічної інформації.
Сформовано перелік основних функцій та завдань стандартизації економічної інформації,
виділено три групи її суб’єктів.
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І. Вступ
Із розвитком суспільства стандартизація

продовжує охоплювати все більше сфер
життя та діяльності людини. Головною ме-
тою цього процесу є захист інтересів як спо-
живачів, так і виробників та держави в ціло-
му. Аналіз стандартизації економічної інфо-
рмації як економічної категорії, вивчення її
видів і завдань дасть змогу обґрунтувати
економічне значення та роль стандартизації
у різних сферах людської діяльності, що, у
свою чергу, є теоретичним підґрунтям для
дослідження впливу стандартизації економі-
чної інформації на економічну безпеку й
ефективність національної економіки.1

Теоретичним аспектам стандартизації при-
ділена увага у працях науковців пострадянсь-
кого простору, зокрема В.Н. Семерикова,
М.Б. Плущевського, В.М. Постики, Н.Н. Семе-
нова та інших. Висвітлення економічного зна-
чення стандартизації можна знайти зде-
більшого у дослідженнях таких зарубіжних
учених, як Дж. Акерлоф, П. Девід, Ф. Джонс,
К. Метьютс, П. Регібоу, П. Сван і Дж. Хадсон та
ін. Проте у працях зазначених авторів мова
йде здебільшого про стандартизацію продукції
та виробничих процесів. Таким чином, зали-
шаються невирішеними теоретичні аспекти
стандартизації такого об’єкта, як економічна
інформація.

ІІ. Постановка завдання
Метою статті є виявлення теоретичних

досліджень та розробка характеристик ста-
ндартизації економічної інформації як еко-
номічної категорії.

ІІІ. Результати
Для розгляду стандартизації економічної

інформації як економічної категорії необхід-
но навести її визначення, подати класифі-
кацію та визначити основні функції. Для ви-
значення поняття “стандартизація економіч-
ної інформації” необхідно проаналізувати
дві його складові: стандартизацію та еконо-
мічну інформацію.
                                                          
© Пасічник К.С., 2013

При розгляді поняття “стандартизація” у
різних джерелах – нормативно-правовій та
законодавчій базі, підручниках і наукових
працях – було виділено три основні підходи
до його визначення: практичний, науково-
теоретичний, системний.

Основним джерелом, де знайшов своє
відображення практичний підхід, є законо-
давча та нормативно-правова база, де ста-
ндартизація визначається як діяльність. Так,
в ISO 2:2004 “Стандартизація та суміжні ви-
ди діяльності. Загальний словник” [1] стан-
дартизація визначена як діяльність, спрямо-
вана на досягнення оптимального ступеня
упорядкування у певній галузі шляхом вста-
новлення положень для загального та бага-
торазового використання для реально існу-
ючих і потенційних завдань.

Визначення, що надається в ДСТУ 1.1-2001
“Національна стандартизація. Стандартиза-
ція та суміжні види діяльності. Терміни та
визначення основних понять” [2], відповідає
міжнародним стандартам, а Закон України
“Про стандартизацію” [3] (далі – Закон) на-
віть доповнює його, додаючи опис резуль-
татів стандартизації: підвищення ступеня
відповідності продукції, процесів та послуг їх
функціональному призначенню, усуненню
бар’єрів у торгівлі та сприянню науково-
технічному співробітництву.

Із ключових слів, які характерні для всіх
наведених визначень, можна скласти пере-
лік основних принципів стандартизації: оп-
тимальності, впорядкованості, загальності,
багаторазовості, практичності (для вирішен-
ня наявних завдань), передбачення (для
вирішення потенційних завдань).

Можна виділити ряд науковців, які визна-
чають стандартизацію як науку. Лауреат
Нобелевської премії академік Н.Н. Семенов
[4] зауважує, що стандартизація за своєю
суттю є наукою про форми найбільш ефек-
тивної організації виробництва, а також
споживання його продуктів. В.Н. Семериков
[5, c.44] визначає стандартизацію як науку
про форми та методи переробки персона-
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льних знань з метою виявлення їх деякої
спільності (конструкції, дій тощо) та пере-
творення цих знань на систему вимог, пра-
вил, рекомендацій, придатних для багато-
разового застосування під час вирішення
реально існуючих або потенційних завдань.

Визначає стандартизацію як науку і
В.М. Постика [6, c.26], проте, на відміну від
інших, як науку не тільки про форми і мето-
ди, а й про закономірності та принципи оп-
тимального впорядкування предметів й
процесів наукової та виробничої діяльності
людей.

М.Б. Плущевський [7, с.29] відзначає, що
стандартизація – це наука про виявлення
подій, процесів та об’єктів, що повторюють-
ся та встановлюються суб’єктами (словесно
чи за допомогою інструментів) раціональної
прийнятності об’єктів у процесах їх створен-
ня, функціонування та ліквідації після закін-
чення строку корисної експлуатації, строку
придатності (з подальшою утилізацією інер-
тних або шкідливих відходів). Таким чином,
цей автор не тільки враховує деякі з прин-
ципів стандартизації (практичність та опти-
мальність), але й наголошує на можливості
її застосування у всіх стадіях життя продук-
ції: створення, функціонування та ліквідації.

Третій підхід до визначення стандарти-
зації – системний. Серед представників та-
кого підходу слід виділити індійських учених
Л. Верман та Х. Вісвесверайя [8], які роз-
глядали стандартизацію як систему систем:
політичної, законодавчої, промислової,
транспортної, сільськогосподарської та ін-
ших, – які, на їх думку, у своїй сукупності і
визначають основну організаційну структу-
ру, характер, цілі та завдання стандартиза-
ції у забезпеченні розвитку суспільства.

Що стосується класифікації стандартів,
то в економічній літературі не було знайде-
но широкого обговорення цього питання.
Закон [3] надає визначення видів стандар-
тизації лише за однією класифікаційною
ознакою: територіальним розповсюджен-
ням, виокремлюючи міжнародну, регіональ-
ну та національну стандартизацію.

Міжнародна стандартизація проводиться
на міжнародному рівні, участь у ній відкрита
для відповідних органів усіх країн. Регіона-
льна стандартизація проводиться на відпо-
відному регіональному рівні, участь у ній
відкрита для відповідних органів країн пев-
ного географічного або економічного прос-
тору. Національна стандартизація прово-
диться на рівні однієї країни [3].

Вважаємо за доцільне доповнити таку
класифікацію ще двома видами: галузевою,
що поширюється у рамках певної галузі, та
стандартизацією у рамках окремих органі-
зацій, що ними самими і впроваджується.
Зауважимо, що галузеві стандарти можуть
виходити за рамки національних і затвер-
джуватись на міжнародному рівні.

ДСТУ 1.1-2001 [2] поняття “сфера стан-
дартизації” визначає як сферу діяльності,
що охоплює взаємопов’язані об’єкти стан-
дартизації, наприклад, машинобудування,
транспорт, сільське господарство тощо. У
рамках окремої класифікаційної ознаки уза-
гальнили вищенаведені сфери у три: соціа-
льна, правова, економічна, які досить часто
дуже пов’язані між собою.

Але ознак територіальної належності та
сфери застосування замало для класифікації
стандартизації, а відповідно, і стандартів, то-
му пропонуємо такі класифікаційні ознаки та
види стандартизації, які наведені на рис. 1.

Стандартизація 

За територіальним 
охопленням 

За об’єктами  
(на що спрямована)  

За сферою 

Соціальна 

Економічна 

Правова 

Продукції 

Послуг 

Інформації 

За аспектом  
(які вимоги) 

Якісних 
характеристик 

Послідовності 
здійснення 
процесів 

Кількісних 
характеристик 

Виробнича 

Процесів Національна 

Галузева (відомча) 

У рамках окремих 
організацій чи груп 
організацій 

Міжнародна 

Регіональна 

Адміністративна 
(управлінська) 

Рис. 1. Види стандартизації за класифікаційними ознаками

Слід зауважити, що запропонований пе-
релік класифікаційних ознак не є вичерп-
ним, крім того будь-які стандарти можна

віднести до різних видів за різними класифі-
каційними ознаками. Зокрема, існує ряд
стандартів, об’єктом яких є інформація в
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економічній сфері, тобто економічна інфор-
мація. Таким чином, на рис. 1 виділено види
стандартизації, на перетині яких виявляєть-
ся стандартизація економічної інформації.

Що стосується другої складової, економіч-
ної інформації, то її тлумаченню здебільшого

приділяють увагу дослідники та науковці у
сферах бухгалтерського обліку, економічного
аналізу, інформатики й інформаційних техно-
логій. Дослідивши такі джерела, ми узагальни-
ли основні характеристики, якими наділяють
автори економічну інформацію в таблиці.

Таблиця
Наукові погляди щодо характеристик економічної інформації

Сфера застосування Мета Види

Автор Економічні
процеси

Соціальні
процеси Управління

Для зовніш-
нього корис-
тування1

Дані обліку2 Нормативні
документи

Економічні
показники3

Апатова Н.В.
[9] + – + – + – +

Велика Радянська
енциклопедія
[10]

+ + + + + + +

Завізєніна Н.С.
[11] + – + – + + +

Моісеєнко Є.В.
[12] + + + – + + +

Терещенко Л.О.
[13] + + + – + – +

Ткаченко В.А.
[14] + + + – + – +

1 – з метою зовнішнього контролю, публічного оприлюднення тощо;
2 – дані бухгалтерського, фінансового, податкового та управлінського обліку;
3 – вартісні та натуральні, планові та фактичні статистичні показники.

Отже, економічна інформація – це сукуп-
ність даних, поданих у формі кількісних та
якісних показників діяльності суб’єктів госпо-
дарювання, галузей або національної еконо-
міки в цілому, що характеризують соціально-
економічні процеси та використовуються з
метою управління цими процесами.

Визначення функцій, які виконує стандар-
тизація, можливе за умов дослідження ролі,
яку вона відіграє в національній економіці.

Огляд зарубіжної теоретичної літерату-
ри, присвяченої стандартам та стандарти-
зації показав, що вона містить обґрунтуван-
ня необхідності впровадження технічних
стандартів, дослідження передумов виник-
нення стандартів та економічні наслідки,
пов’язані з їх впровадженням.

Корисний внесок у розвиток таксономії
(вчення про принципи та практику класифі-
кації та систематизації) стандартів зробив
П. Девід [15], професор Стенфордського уні-
верситету, наукові праці якого присвячені
економіці технічних, демографічних та ін-
ституціональних змін, а також економічній
історії США. Залежно від економічної вигоди
П. Девід виділяє три категорії стандартів,
кожну з яких він робить своєрідним обґрун-
туванням існування стандартів.

Сумісність є першим і найбільш широко
дослідженим обґрунтуванням для існування
стандартів і забезпечує те, що західні еко-
номісти називають “network externalities”
(зовнішньо орієнтованою мережею).

За наявності зовнішньо орієнтованої ме-
режі користь та переваги від продукту для
людини збільшуються разом з тим, як збі-
льшується кількість інших користувачів. Су-

місність стандартів з’являється, щоб допо-
могти максимізувати розмір мережі, а отже,
й економічну вигоду. Аналіз економічної лі-
тератури засвідчує, що економічні вигоди
від сумісності стандартів є високими. Це
можуть бути як прямі вигоди, коли корис-
ність мережі для людини збільшується про-
порційно до збільшення розміру мережі, так
і непрямі, коли великі мережі можуть воло-
діти кращим доступом до послуг і можливіс-
тю зниження витрат.

Другим обґрунтуванням для існування ста-
ндартів П. Девід визначає забезпечення міні-
муму допустимих атрибутів [15]. Ці стандарти
виконують функції стандартів безпеки та від-
повідних стандартів якості у сфері виробницт-
ва товарів й надання послуг. Існування міні-
мальних стандартів якості може знизити опе-
раційні витрати та витрати на пошук, оскільки
покупцям не потрібно ретельно досліджувати
якісні характеристики продукту.

Так, Ф. Джонс і Дж. Хадсон [16] преста-
вили теоретичну модель, у якій мінімальний
набір стандартів якості сприяє зниженню
операційних витрат. Вони стверджують, що
стандартизація знижує витрати на невизна-
ченість, пов’язану з оцінюванням якості
продукції. Економія ресурсів виражається в
скороченні часу і зусиль, які споживачі ви-
трачають на пошук.

П. Сван [17] у звіті, поданому до Департа-
менту бізнесу, інновацій та промисловості Ве-
ликобританії, зазначає, як мінімальні стандар-
ти якості можуть поліпшити міжнародну торгі-
влю за рахунок зниження операційних витрат.

Третім обґрунтуванням для існування
стандартів є надання описової інформації
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про продукт. П. Девід [15] називає ці стан-
дарти “технічними довідковими стандарта-
ми”, проте ці стандарти характерні не тільки
для товарів, що мають технічні характерис-
тики, але й для економічної інформації. На-
приклад, Міжнародний стандарт бухгалтер-
ського обліку 16 “Основні засоби” надає чіткі
характеристики активів, які належать до ос-
новних засобів.

Четвертим обґрунтуванням для існування
стандартів є скорочення розмаїтості. Це пояс-
нення не було включено до таксономії
П. Девіду, але було детально розглянуто
П. Сваном [17]. Хоча, на перший погляд, це
зменшує економічне благополуччя, П. Сван
вказує на дві важливі економічні вигоди. По-
перше, компанії можуть працювати на великі,

більш ефективні масштаби виробництва і,
таким чином, товар може бути виготовлений
за нижчою ціною. Другою перевагою обме-
ження асортименту є впевненість виробників
у майбутньому напрямі розвитку промислово-
сті та зменшення ризику досліджень і розвит-
ку. Німецький інститут стандартизації провів
опитування серед компаній Німеччини, Австрії
та Швейцарії, результати якого показали, що
вони спостерігають зниження ризиків,
пов’язаних із проведенням наукових дослі-
джень та розвитку і знижує витрати на вико-
нання наукових досліджень і розробок [18].

Отже, провівши аналіз економічної літе-
ратури, присвяченої вивченню економічної
ролі стандартизації, можемо визначити її
завдання та функції, наведені на рис. 2.
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Рис. 2. Завдання та функції стандартизації

Як і будь-яке економічне явище, станда-
ртизація має і свої суб’єкти. Хоча в економі-
чній літературі ми не зустріли такої класифі-

кації, вважаємо доречним виділити три ос-
новні групи суб’єктів процесу стандартиза-
ції, схему взаємодії яких подано на рис. 3.

 

Розробники 
(стандартизатори) 

Впроваджувачі 
(користувачі/ 
практики) 

Споживачі Стандарти Інформація

Рис. 3. Схема взаємодії суб’єктів стандартизації економічної інформації
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Отже, перша група суб’єктів – це розроб-
ники стандартів. На різних рівнях територіа-
льного поширення стандартизації ці суб’єкти
можуть відрізнятись: від менеджера по пер-
соналу на підприємстві до Міжнародної ор-
ганізації зі стандартизації (ISO), яка розроб-
ляє норми стандартів, визнаних багатьма
країнами та суб’єктами господарювання.
Розробники взаємодіють із другою групою,
впроваджувачами стандартів, шляхом вста-
новлення норм (стандартів), які регулюють
діяльність останніх. Термін “впроваджувачі
стандартів” не слід плутати із розробника-
ми, у цьому випадку він означає впрова-
дження норм стандартів на практиці – у гос-
подарській діяльності. На деяких рівнях ста-
ндартизації впроваджувачі також можуть
виступати розробниками стандартів. Так,
наприклад, акредитовані користувачі стан-
дартів ISO можуть брати участь у розробці
стандартів, від чого вони отримають свої
вигоди.

Впроваджувачі створюють пропозицію
економічної інформації, представленої із
дотриманням вимог стандартів. Таким чи-
ном, створюючи попит на перелічені об’єкти,
споживачі стають третьою групою суб’єктів
стандартизації. І розробники, і впроваджу-
вані також можуть одночасно бути спожива-
чами, якщо вони самі користуються станда-
ртизованою інформацією.

IV. Висновки
Стандартизація як економічна категорія

характеризується своїми об’єктами, су-
б’єктами, функціями, завданнями та може
поділятись на види за різними класифіка-
ційними ознаками. Саме на перетині таких
класифікаційних ознак перебуває стандар-
тизація економічної інформації, яка за сво-
єю суттю є науковою та практичною діяльні-
стю людини у встановленні положень для
загального й багаторазового застосування
щодо оптимального ступеня упорядкування
та подання сукупності даних, що характери-
зують соціально-економічні процеси, які від-
буваються на різних рівнях національної
економіки та використовуються з метою
управління цими процесами. Основними
функціями, що виконує стандартизація еко-
номічної інформації, є інформативна, раціо-
налістична, регуляторна та функція суміс-
ності, проте цей перелік не є вичерпним і
може доповнюватись поруч із збільшенням
переліку завдань, які така стандартизація
допомагає вирішувати. Проведений аналіз
процесу стандартизації економічної інфор-
мації як економічної категорії є теоретичною
базою для подальшого дослідження її місця
та ролі в системі економічної безпеки та
ефективності національної економіки.
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Пасичнык Е.С. Стандартизация экономической информации как экономическая кате-
гория

В статье рассмотрено понятие и основные характеристики стандартизации экономи-
ческой информации как экономической категории. Предложен набор классификационных при-
знаков и видов стандартизации, на пересечении которых находится стандартизация эконо-
мической информации. Сформирован перечень основных функций и заданий стандартизации
экономической информации, выделены три группы ее субъектов.

Ключевые слова: стандартизация, экономическая информация, принципы, задания,
функции, виды, субъекты.

Pasichnyk K. Standardization of economic information as economic category
The article deals with the definition and characteristics of economic information standardization as

economic category. Two parts of economic information standardization definition have been analyzed.
Law and thematic literature, three standardization determination approaches (practice, scientific and
systematic ones) have been studied. The base standardization principles have been defined: optimal-
ity, order, generality, the principle of many times using, practice and prediction.

Investigations in accounting, economic analysis and informatics areas have been studied; the defi-
nition of economic information has been investigated.

The economic information definition has been formulated as a result.
Existing standardization types have been studied, new classification fitches have been proposed:

by territory, by area, by subject, by aspect. Every classification fetch includes the list of types. The
place of economic information standardization has been determined at the intersection of those types.

The foreign authors’ studies of economic value of standardization have been analyzed and stan-
dardization tasks and functions have been formulated. The functions related to economic information
standardization have been pointed up.

Tree subject groups of economic information standardization have been defined. The scheme of
those subjects cooperation has been shown.

Conclusion about definition and characteristics of economic information standardization as eco-
nomic category has been made.

Key words: standardization, economic information, principles, tasks, functions, types, subjects.




