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У статті проаналізовано поняття «нормування» та «стандартизація» в національних та міжнародних нор-
мативних документах, на основі чого проведено порівняльний аналіз цих категорій. Виділено спільні та від-
мінні риси. Показано, що адаптація наявного у вітчизняній системі технічного регулювання нормативного за-
безпечення до потреб регулювання виробничих процесів потребує оптимізації, що забезпечувало б необхідну 
однорідність категорій, вимог і норм.
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Грицюк Н.А. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЙ «НОРМИРОВАНИЕ» И «СТАНДАРТИЗАЦИЯ» КАК ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
КАТЕГОРИЙ

В статье проанализированы понятие «нормирование» и «стандартизация» в национальных и междуна-
родных нормативных документах, на основе чего проведен сравнительный анализ этих категорий. Выделены 
общие и отличительные черты. Показано, что адаптация имеющегося в отечественной системе технического 
регулирования нормативного обеспечения к потребностям регулирования производственных процессов тре-
бует оптимизации, что обеспечивало бы необходимую однородность категорий, требований и норм.
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Hrytsiuk N.O. CONCEPT OF “NORMALIZATION” AND “STANDARDIZATION” AS ECONOMIC CATEGORIES
The article is analyzes the notion of “valuation” and “standardization” in national and international regulatory doc-

uments, on the basis of which a comparative analysis of these categories is carried out. The general and distinctive 
features of these categories are highlighted. There is shown that the adaptation is required in the domestic regulato-
ry system, which would ensure the necessary uniformity of categories, requirements and norms.

Keywords: normalization, standardization, norm, standard, category, essence, concept.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Мета інтегрування нашої країни в 
європейський та міжнародний економічний 
простір вимагає модернізації системи тех-
нічного регулювання та гармонізації націо-
нальної нормативної бази з міжнародними 
нормативними документами. Незважаючи на 
те, що технічне регулювання існує та розви-
вається в Україні не одне десятиліття, низка 
проблем очікує свого вирішення. Прикладом 
може бути невідповідність категорій і понять 
одне одному, які використовуються в законо-
давстві та регулюванні економічних відносин 
між суб’єктами ринку в Європі та Україні. Зага-
лом є усталеною думка про те, що ці категорії 
повинні бути уніфіковані та оптимізовані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Якщо спробувати проаналізувати, то можна 
сказати, що вітчизняне законодавство час-
тіше використовує для регулювання категорії 
«нормування», «норма», «норматив», тоді як в 
європейській практиці частіше використовують 

категорії «стандарти» та «сертифікація». Вод-
ночас зарубіжні документи з регулювання еко-
номіки містять категорії «норми» та «норма-
тиви» в контексті відношення до «стандарту» 
чи «сертифікату» чи за умови їх дотримання.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Іншою, не менш важ-
ливою проблемою є відсутність однозначного 
трактування усталеної термінології, що також 
не сприяє однорідності та уніфікації подання 
вимог у нормативних документах. Розглянемо 
такі важливі поняття, як «нормування», «стан-
дартизація» та «сертифікація». Так склалося і 
є усталеною практикою, що широковживаний 
термін «стандартизація» має узагальнений 
та всеохоплюючий характер, а кожний вкла-
дає в нього власне трактування. Переважно 
синонімом «нормування» вважають категорію 
«стандартизація». Але коли йдеться про нор-
мування, то на практиці воно означає не від-
повідність певним стандартам, а лише вико-
нання певних вимог нормативних документів 
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або дотримання норм. І практично ніхто, окрім 
вузького кола спеціалістів, не переймається 
проблемою рівня їх дотримання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження полягає в роз-
діленні понять «стандартизація» та «норму-
вання», здійсненні аналізу спільних та від-
мінних рис, виробленні рекомендацій щодо 
забезпечення однорідності та уніфікованості 
вимог в нормативних документах.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розглянемо, як інтерпретують два 

основні поняття національні нормативні 
документи та нормативно-правові акти 
(табл. 1).

Слід також зазначити диференціацію та 
можливі розбіжності в перекладі з іноземних 
публікацій. Так, в науці і техніці англійське 
слово “standard” використовується в двох 
різних значеннях: як нормативний документ 
відповідно до визначення (у французькій 
мові – “norme”, в російській мові – «стан-
дарт»); у значенні, переданому російським 
терміном «еталон» і французьким “étalon” [5].

Таблиця 1
Порівняння сутнісних характеристик понять «нормування» і «стандартизація»

Критерій «Нормування» «Стандартизація»
1 2 3

Сутність 
поняття

Нормування – це система науково 
обґрунтованих методів і правил 
визначення норми часу, виробітку, 
витрат будь-яких ресурсів (сиро-
вини, матеріалів, палива) для вико-
нання певної роботи [1].

Cтандартизація – діяльність, що полягає 
в установленні положень для загального 
та неодноразового використання щодо 
наявних чи потенційних завдань і спря-
мована на досягнення оптимального сту-
пеня впорядкованості в певній сфері [2].

Визначення 
понять в 
національних 
нормативних 
документах

Норми – метрологічні, будівельні, 
санітарні та інші обов’язкові вимоги, 
затверджені відповідним органом, 
які встановлюють гранично допус-
тимі величини показників до про-
дукції та концентрації речовин, що 
гарантують якість продукції.
Джерелом є Декрет Кабінету Міні-
стрів України «Про державний 
нагляд за додержанням стандартів, 
норм і правил та відповідальність за 
їх порушення» від 8 квітня 1993 року 
№ 30-93.
Норма – максимально допустима 
величина витрат часу, матеріалів, 
палива, енергії та інших ресурсів для 
виготовлення одиниці продукції [1].

Стандарт – нормативний документ, 
заснований на консенсусі, прийнятий 
визнаним органом, що встановлює для 
загального та неодноразового викорис-
тання правила, настанови або характе-
ристики щодо діяльності чи її результа-
тів, а також спрямований на досягнення 
оптимального ступеня впорядкованості в 
певній сфері [2].
Стандарт означає документ, затвердже-
ний правомочним органом, який забезпе-
чує загальне та регулярне використання 
правил, керівних принципів або характе-
ристик товарів та послуг чи пов’язаних 
з ними процесів і методів виробництва, 
дотримання яких не є обов’язковим. Він 
може також включати вимоги до терміно-
логії, символів, пакування, маркування чи 
етикеток, які застосовуються до товару, 
послуги, процесу або методу виробни-
цтва, чи стосуватися виключно їх [3].

Об’єкти Матеріали, складники, обладнання, 
системи, їх сукупність;
правила, процедури, функції, 
методи, діяльність чи її результати, 
включаючи продукцію, персонал, 
системи управління [1].

Матеріали, складники, обладнання, сис-
теми, їх сукупність;
правила, процедури, функції, методи, 
діяльність чи її результати, включаючи 
продукцію, персонал, системи управ-
ління;
вимоги до термінології, позначення, 
фасування, пакування, маркування, ети-
кетування тощо.

Суб’єкти Центральний орган виконавчої 
влади в конкретній галузі;
інші суб’єкти, що займаються регу-
люванням галузі.

Центральний орган виконавчої влади з 
питань стандартизації (ЦОВМ);
рада стандартизації та технічного регу-
лювання;
технічні комітети стандартизації;
інші суб’єкти, що займаються стандарти-
зацією [4].
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1 2 3
Мета і 
завдання

Мета нормування – це скорочення 
витрат на виготовлення продук-
ції, підвищення продуктивності та 
якості праці, сприяння розширенню 
виробництва та зростанню доходів 
підприємства і працівників на основі 
впровадження техніко-технологіч-
них нововведень і вдосконалення 
організації виробничих і трудових 
процесів [1].
Завданням нормування є вста-
новлення науково обґрунтованих 
норм і перевірка на практиці міні-
мально необхідних затрат часу та 
інших ресурсів на виконання певної 
роботи. Технічне нормування дає 
змогу раціонально розмістити робо-
чих і правильно використовувати їх 
час та інші ресурси, задіяні у процесі 
виробництва [1].

Метою стандартизації в Україні є забезпе-
чення раціонального використання при-
родних ресурсів, відповідності об’єктів 
стандартизації їх функціональному при-
значенню, інформування споживачів 
про якість продукції, процесів та послуг, 
підтримка розвитку та міжнародної кон-
курентоспроможності продукції, а також 
торгівлі товарами і послугами.
Завдання стандартизації полягають у 
створенні умов для досягнення:
економії всіх видів ресурсів;
безпеки продукції, робіт і послуг для 
довкілля, життя, здоров’я та майна;
безпеки господарських об’єктів з ураху-
ванням ризику виникнення природних і 
техногенних катастроф та інших надзви-
чайних ситуацій;
технічної та інформаційної сумісності, а 
також взаємної заміни продукції;
якості продукції, робіт і послуг відповідно 
до рівня розвитку науки, техніки та тех-
нології;
єдності вимірювань;
обороноздатності і мобілізаційної готов-
ності країни [4].

Функції та 
завдання

Основними функціями нормування є:
планування (норми слугують осно-
вою виробничого планування на 
всіх рівнях та в усіх підрозділах під-
приємства);
диференціація заробітної плати 
(підставою для правильного вста-
новлення заробітної плати праців-
никам мають бути ретельно обґрун-
товані норми);
організація праці (нормування 
сприяє виявленню та закріпленню 
ефективних прийомів та методів 
праці);
соціальна функція (нормування 
сприяє обґрунтованому та справед-
ливому розподілу трудових доходів 
між працівниками).
Нормування має значення в плану-
ванні роботи підприємства, в удо-
сконаленні організації праці та її 
оплати, в підвищенні продуктивності 
праці та якості продукції тощо [1].

За версією ISO найважливішими резуль-
татами стандартизації повинні бути:
підвищення ступеня відповідності про-
дукції, процесів та послуг їх функціональ-
ному призначенню;
усунення перешкод у торгівлі;
сприяння науково-технічному співробіт-
ництву [4].

Джерело: складено автором на основі джерел

Стандартизація як основа технічного регу-
лювання (діяльність, що спрямована на досяг-
нення оптимального ступеня впорядкованості 
за даних умов) знаходить дуже широке засто-
сування майже в усіх галузях, вона чітко вста-
новлює вимоги до продукції (військове озбро-
єння, атомна енергетика, аерокосмічна галузь 
тощо) та питань безпеки, вона дає змогу дося-

гати рівня стандартної (базової) або навіть 
конкурентоспроможної якості (наприклад, на 
рівні галузевих стандартів) відповідно до мети 
застосування. Національна стандартизація 
через процес гармонізації з міжнародними нор-
мативними документами, що отримали міжна-
родне визнання, служить перепусткою на сві-
тові ринки для вітчизняних виробників [4].

Закінчення таблиці 1
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З точки зору змістовного наповнення важ-
ливою також є однозначна інтерпретація 
понять «нормування» і «стандартизація» 
щодо продукції. Фактично застосування до 
виробництва товару терміна «норма» з точки 
зору кваліметрії не відображає конкрет-
ної відповідності якості продукції, бо неві-
домо, про що йдеться: про відповідну (до 
встановлених вимог) норму до якості сиро-
вини матеріалів чи про відповідну норму до 
затрат праці або забруднення навколиш-
нього середовища. Адже виконання норм 
із затрат праці на певну ділянку роботи не 
означає виробництво якісного продукту, як 
і не означає виконання норм зі збереження 
навколишнього середовища.

Навпаки, твердження, що вся стандартизо-
вана продукція (тобто яка відповідає певним 
стандартам) якісна, є некоректним, оскільки 
така продукція лише відповідає вимогам, а, як 
показано раніше, відповідність є лише необ-
хідною умовою якості. Та все ж означення 
«норма» і «стандарт» застосовують до про-
дукції не лише у побуті, але й в нормативних 
документах, законодавчих актах та спеціаль-
ній літературі. Очевидно, тут йдеться як про 
високий рівень вимог до якості продукції, так 
і про високі значення самих характеристик 
властивостей.

Тобто говорити, що продукція виготовлена 
з дотриманням «норм» і «стандартів», не 
означає виробництва якісної продукції.

Отже, на основі сутнісного аналізу понять 
«нормування» та «стандартизація» за пода-
ними критеріями у табл. 1 можна виділити такі 
спільні характеристики:

1) основним завданням нормування і стан-
дартизації є забезпечення високого рівня 
якості продукції, товарів і послуг;

2) дотримання єдиних вимог до продукції, 
товарів і послуг;

3) закріплення вимог в офіційних норма-
тивних документах;

4) забезпечення оптимального викорис-
тання природних ресурсів, сировини, матері-
алів, праці тощо.

Водночас є відмінні характеристики, подані 
в табл. 2.

Висновки з цього дослідження. На під-
ставі аналізу національної системи визна-
чення та інших літературних джерел слід 
зробити такі висновки щодо сутності понять 
«нормування» та «стандартизація»:

– вони близькі за змістом, хоч і не тотожні, 
проте за своєю сутністю регулюють одну й ту 
ж сферу господарської діяльності, чим викли-
кають суперечності як у нормативних доку-
ментах, так і у вимогах, що в них закладені;

– поняття «стандартизація» дещо ширше 
за поняття «нормування», оскільки охоплює 
ширше коло об’єктів, зокрема процедури, 
функції, методи, діяльність чи її результати, 
а також вимоги до термінології, позначення, 
фасування, пакування, маркування, етикету-
вання тощо; слід відзначити, що в літератур-
них джерелах набагато частіше зустрічається 
поняття «нормування праці», водночас дещо 
рідше зустрічаються і «нормування оборотних 
активів», і «нормування шкідливих викидів», 
тоді як «нормування матеріалів, витрат» тощо 
практично відсутнє, проте, на нашу думку, є 
не менш важливим; цей факт, вважаємо, є 
залишком командно-адміністративної еко-
номіки, коли централізовано здійснювалося 
«нормування праці» робітників;

– різницю між поняттями ми побачили 
лише в суб’єкті та формі подання.

Вважаємо, що треба оптимізувати та уні-
фікувати ці категорії і дотримуватися одного 
стандарту, що не буде суперечити регулю-
ванню виробництва товарів та послуг на 
вітчизняних підприємствах.

Таблиця 2
Відмінні характеристики сутності понять «нормування» і «стандартизація»

Критерій «Нормування» «Стандартизація»

Об’єкт

Орієнтоване на нормування праці, 
водночас не виключає нормування 
оборотних коштів, сировини, 
матеріалів, нормування шкідли-
вих викидів у навколишнє серед-
овище.

Здійснюється стандартизація в усіх галузях 
народного господарства, зокрема правила, 
процедури, функції, методи, діяльність чи 
її результати, включаючи продукцію, персо-
нал, системи управління, а також вимоги до 
термінології, позначення, фасування, паку-
вання, маркування, етикетування тощо.

Суб’єкт Центральний орган виконавчої 
влади в конкретній галузі.

Центральний орган виконавчої влади з 
питань стандартизації 

Форма Нормативний документ. Стандарт.
Джерело: складено автором
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