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ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
В умовах глобалізації економіки інновації, по суті, є ключем до стійкого
економічного зростання. Це обумовлено високим рівнем конкуренції, а також
економічною кризою, яка носить перманентний характер. Тільки активна
інноваційна діяльність

дозволяє

створювати

нові

конкурентоспроможні

продукти, послуги або бізнес-моделі. При цьому слід розуміти, що нові ідеї
завжди пов'язані з ризиком. Тому для забезпечення стабільного функціонування
і розвитку суб'єктів господарської діяльності їх керівникам слід ризикувати в
тому випадку, якщо якась нова ідея має шанс на комерційний успіх.
У статті розглянуто cутність та зміст інноваційного процесу в системі
економічної безпеки, визначено головні цілі інноваційної діяльності в сфері
економічної безпеки та наведені основні принципи інноваційного забезпечення
системи економічної безпеки
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В условиях глобализации экономики инновации, по сути, является
ключом к устойчивому экономическому росту. Это обусловлено высоким
уровнем конкуренции, а также экономическим кризисом, который носит
перманентный

характер.

Только

активная

инновационная

деятельность

позволяет создавать новые конкурентоспособные продукты, услуги или бизнесмодели. При этом следует понимать, что новые идеи всегда связаны с риском.
Поэтому

для

обеспечения

стабильного

функционирования

и

развития

субъектов хозяйственной деятельности их руководителям следует рисковать в
том случае, если какая-то новая идея имеет шанс на коммерческий успех.
В статье рассмотрены содержание инновационного процесса в системе
экономической безопасности, определены главные цели инновационной
деятельности в сфере экономической безопасности и приведены основные
принципы инновационного обеспечения системы экономической безопасности
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INNOVATION IN ECONOMIC SECURITY SYSTEM

In a globalized economy innovation, in fact, is the key to sustainable economic
growth. This is due to the high level of competition and the economic crisis, which is
permanent in nature. Only active innovation allows to create new competitive
products, services or business models. It should be understood that new ideas are
always associated with risk. Therefore, to ensure stable operation and development of
economic activity should risk their heads in case if a new idea has a chance of
commercial success.
In the article is made the definition and content of the innovation process in the
system of economic security, identifies the key objectives in the field of innovation
and economic security and are given the basic principles of providing innovative
system of economic safety
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