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«Харківський політехнічний інститут», м. Харків 

Термін «технологія» має безліч визначень, кожне з яких правильне. Зміст 
теж приблизно однаковий. Однак у разі використання цього терміна в проектах 
технологічного аудиту при оцінці комерційного потенціалу технологій 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. 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.   

За нашим уявленням, під технологією треба розуміти сукупність і 
послідовність методів і процесів перетворення початкових матеріалів, що 
дозволяють одержати продукцію із заданими параметрами. Ключовою ланкою 
будь-якої технології є детальне визначення кінцевого результату і контроль 
точності його досягнення. Власне, просто процес тільки тоді одержує статус 
технології, коли він наперед був спрогнозований, визначені кінцеві властивості 
продукту і засобу для його отримання і він вже початий.  

Дослідження напрацювань вчених-теоретиків, які присвятили свої праці 
дослідженню суті поняття «технологія» та  найбільш широко і детально 
вивчили цей феномен, дозволяє зробити наступний висновок: технологія - це та 
частина культури, яка пов'язана  з соціально-економічною стороною людської 
життєдіяльності, перетвореннями або рухом матеріалів, інформації і людей, 
внаслідок чого досягається поставлена мета і утворюється щось нове на новому 
якісному рівні. Дане визначення, на наш погляд, найточніше визначає на 
сутнісному рівні поняття технологія, закладаючи в нього вже на цьому рівні 
певну інноваційність, новизну і раціональність в досягненні поставленої мети.  

Стосовно безпосереднього предмету нашого дослідження – 
технологічного процесу – то його визначення найбільш точно в нашому 
розумінні можна визначити наступним чином. Технологічний процес -  це 
практичне використання наукових знань з метою створення технічного методу 
виготовлення продукту доступними світовому науково-технічному прогресу 
способами. Виходячи з цього визначення, продукт – це результат конкретного 
використання технології з метою виконання послідовних специфічних функцій.  
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