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СУТНІСТЬ ТЕРМІНУ «ТЕХНОЛОГІЯ» В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Косенко О.П. 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

 

Проведені нами дослідження показують, що термін «технологія» має 

безліч визначень, кожне з яких в певній мірі є вірним. Зміст цих визначень, на 

наш погляд, також достатньо близький. Однак, у разі використання терміну 

«технологія» в проектах технологічного аудиту при оцінці комерційного 

потенціалу інтелектуальних технологій (зокрема об’єктів інтелектуальної 

власності) слід більш чітко визначити сутність та економічний зміст цього 

поняття, так як наявність різних тлумачень цього терміну може призвести до 

певних помилок при його практичному використанні. Ми погоджуємося з 

думкою, яка стверджує, що для розробки сучасної  науково-технологічної 

політики необхідно оперувати погодженими і стандартизованими поняттями. 

Термін «технологія» у вітчизняній науковій літературі з'явився в 1970-і роки і 

означав погоджену єдність технології, техніки і устаткування,  організованої  

праці  і  механізму  управління (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1–  Сутність терміну «технологія» в умовах планової економіки 

До цього в колишньому СРСР мав перевагу термін науково-технічний 

прогрес, суттю якого був самостійний, незалежний розвиток технологічних 

процесів, машин і устаткування, матеріалів, пристроїв і систем управління. 

Слабкість концептуального осмислення технологічного прогресу в 

промисловості методологічно обумовлювалася недостатньою розробкою 

теоретико-методологічної бази понятійного апарату. У сучасний період термін 

«технологія» широко використовується у вітчизняній і зарубіжній практиці, 

проте різні фахівці і автори вкладають в його поняття різне значення. 

Найчастіше під терміном «технологія» мають на увазі систематизовані знання, 

необхідні для виробництва продукції, здійснення технологічного процесу і т.д. 

Технологія стала взаємопов'язучою ланкою між наукою, технікою і 

виробництвом, вона є по суті процесом застосування накопичених досвіду і 

знань для ефективного здійснення з'єднання науки з виробництвом, а також 

складових виробництва між собою, без знання яких організація промислового 

виробництва на рівні останніх досягнень світової науки і техніки стає 

неможливою.  
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