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Розроблено науково-теоретичні та методичні основи визначення пріоритетів
інноваційного розвитку національної економіки з використанням наукометричних
засобів, офіційних статистичних даних щодо динаміки окремих складових
науково-технічного потенціалу та результатів виконання прогнозно-аналітичних
досліджень. Зазначене дало змогу мінімізувати вплив суб’єктивного фактору на
цей процес. Як пріоритети інноваційного розвитку економіки України, виділено
такі галузі науки: економічні; фізико-математичні; медичні; сільськогосподарські;
комп’ютерні; металургію, обробку металів, виробництво машин та устаткування;
енергетику.
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Разработаны научно-теоретические и методические основы определения
приоритетов инновационного развития национальной экономики с использованием
наукометрических средств, официальных статистических данных о динамике
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позволило

минимизировать влияние субъективного фактора на этот процесс. В качестве
приоритетов инновационного развития экономики Украины, выделены следующие
отрасли
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производство машин и оборудования; энергетику.
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THE PRIORITIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY
OF UKRAINE: SCIENTOMETRIC ASPECT
It was worked out scientific-theoretical and methodological foundations of the
prioritization of innovative development of the national economy using the scientometric
means, official statistics concerning the behavior of the separate components of the
scientific and technological potential and outcomes of forecasting analytical researches.
Mentioned above made it possible to minimize the influence of human factor on this
process. As priorities of innovative development of the economy of Ukraine were
designated the following fields of science: economic; physical; mathematical; medical;
agricultural; computer; metallurgy, metal processing, manufacture of machinery and
equipment; power industry.
Keywords: priorities of innovative development, scientific-technical policy,
forecasting analytical researches, scientometric means, national economy.

