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Розвиток національної економіки залежить від ряду факторів, серед яких 
важливу роль відіграють технологічні, пов’язані як з розвитком і 
впровадженням технологій всередині країни, так і залученням технологій з-за 
кордону. Про масштаби участі України в міжнародному русі технологій свідчать 
наступні дані. Експорт роялті та інших послуг, пов’язаних з використанням 
інтелектуальної власності в 2019 році становив 53043,9 тис. дол., або 0,3 % від 
загального обсягу експорту послуг, а імпорт – 544891,5 тис. дол., або 8,3 % від 
загального обсягу імпорту послуг. Порівняно з 2018 роком експорт даних 
послуг зріс на 23,9 %, імпорт –  на 10,5 %. Найбільше експортувалось і 
імпортувалось послуг, пов’язаних з ліцензійною діяльністю, при цьому експорт 
становив 33450,0 тис. дол., імпорт – 227564,4 тис. дол. Експорт послуг 
франшизи та використання торгової марки становив 5517,4 тис. дол., імпорт – 
216650,1 тис. дол.; експорт послуг, пов’язаних з патентною діяльністю – 9408,6 
тис. дол., імпорт – 520,2 тис. дол.; експорт інших роялті – 4667,9 тис. дол., 
імпорт –100156,8 тис. дол. Баланс даних послуг характеризується від’ємним 
сальдо, окрім послуг, пов’язаних з патентною діяльністю [5]. 

Необхідним є створення умов для реалізації потужного інтелектуального 
потенціалу України, де важливу роль відіграє забезпечення достатнього і 
стабільного фінансування інноваційної діяльності за рахунок державних і 
іноземних коштів [2]. Збільшенню кількості технологій сприяють прямі 
іноземні інвестиції [1, 4], для залучення яких необхідно створення відповідних 
умов, серед яких режим плаваючого валютного курсу, який дає можливість 
інвесторам увійти на український ринок [3]. Реалізація даних заходів сприятиме 
активізації участі України в міжнародному переміщенні технологій і розвитку 
національної економіки. 
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