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ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ:
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Метою статті є вивчення поняття "економічна безпека стратегічного альянсу" з позицій систе-
много підходу. Методи дослідження: системний підхід, монографічний аналіз, семантичний аналіз.
Основні результати. Окреслене нове предметне поле безпекознавства – економічна безпека інтег-
рованих структур (або систем), різновидом яких є стратегічні альянси, що є складною соціально-
економічною системою з певною кількістю елементів – учасників альянсу і належить до інтегрованих
структур з м’якими зв’язками, невизначеним часом існування, обмеженими повноваженнями керуючо-
го центра. Показано, що дослідження економічної безпеки стратегічного альянсу має виходити, з од-
ного боку, з особливостей його природи, створення, діяльності та системи взаємовідносин учасників, а
з іншого, з розуміння природи економічної безпеки. Надано тлумачення поняття "економічна безпека
стратегічного альянсу" – стан захищеності збалансованих інтересів стратегічного альянсу та його
учасників завдяки попередженню, подоланню або граничному зменшенню негативних наслідків змін в
умовах діяльності стратегічного альянсу та його учасників. У контексті наданого тлумачення поняття
"економічна безпека стратегічного альянсу" розглянуто поняття "інтереси" та суперечливість інтересів
учасників стратегічного альянсу, "захищеність" і "захищеність інтересів стратегічного альянсу", "здат-
ність", що зумовлена властивостями соціально-економічної системи "чинення опору зовнішнім впли-
вам" та "компенсаторність" та розкрито їхній зміст.

Ключові слова: економічна безпека, стратегічний альянс, системний підхід, стан, інтереси,
здатність, захищеність.

Л. Е. Шульженко

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬЯНСОВ:
ИССЛЕДОВАНИЕ С ПОЗИЦИЙ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Целью статьи является изучение понятия "экономическая безопасность стратегического аль-
янса" с позиций системного подхода. Методы исследования: системный подход, монографический
анализ, семантический анализ. Основные результаты. Выделено новое предметное поле совокуп-
ности знаний о безопасности - экономическая безопасность интегрированных структур (или систем),
разновидностью которых являются стратегические альянсы, – сложная социально-экономическая
система с определенным количеством элементов, – участников альянса, принадлежащая к интегри-
рованным структурам с "мягкими" связями, неопределенным временем существования, ограничен-
ными полномочиями управляющего центра. Показано, что исследование экономической безопасности
стратегического альянса должно исходить, с одной стороны, из особенностей его природы, создания,
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деятельности и системы взаимоотношений участников, а с другой, из природы экономической безо-
пасности. Представлено толкование понятия "экономическая безопасность стратегического альянса" -
состояние защищенности сбалансированных интересов стратегического альянса и его участников
благодаря предупреждению, преодолению или предельному уменьшению негативных последствий
изменений в условиях деятельности стратегического альянса и его участников. В контексте предос-
тавленного толкования понятие "экономическая безопасность стратегического альянса" рассмотрено
понятие "интересы" и противоречивость интересов участников стратегического альянса, "защищен-
ность" и "защищенность интересов стратегического альянса", "способность", которая определяется
свойствами социально-экономической системы "оказание сопротивления внешним влияниям" и "ком-
пенсаторность" и раскрыто их содержание.

Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегический альянс, системный подход,
состояние, интересы, способность, защищенность.
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ECONOMIC SECURITY OF STRATEGIC ALLIANCES:
RESEARCH FROM THE POSITIONS OF SYSTEM APPROACH

Article aim is the research “strategic alliances economic security” notion from the standpoint of sys-
tem approach. Research methods: system approach, monograph analysis, semantic analysis. Main re-
sults: The new subject field in the science about security is outlined. Such subject field is the economic se-
curity of integrated structures (systems). The strategic alliances are an example of such systems. Strategic
alliance can be defined as the complex social-economic system with some elements – alliance participants.
It is considered that strategic alliances are the integrated structures with soft relations, undefined time of
existence, limited credentials of managing center. It is shown, that research of strategic alliance economic
security should be based, on the one hand, on specific features of its nature, creation, activity, and system of
participants interrelations, and, on the other hand, on understanding the nature of economic security nature.
The interpretation of notion “strategic alliances economic security” is proposed – as the situation of protection
of strategic alliance and its participants balanced interests that can be created through the prevention, over-
coming or margin decreasing the negative results of changes in the conditions of strategic alliance and its
participants activity. In the context of notion of “strategic alliances economic security” the notions of “strategic
alliance participants interests”, “inconsistency of strategic alliance participants interests”, “protection”, “pro-
tection of strategic alliance interests”, ”ability that is based on the social-economic system features”, “making
the resistance for external impact”, “ability to compensate the negative impact” are considered.

Keywords: economic security, strategic alliance, system approach, situation, interests, ability, pro-
tection.

Постановка проблеми. У наш час економічна безпека разом з персоналом
та знаннями є найважливішою характеристикою стану суб’єктів господарської ді-
яльності, а її забезпечення - найважливішою умовою їхньої діяльності та резуль-
тативного розвитку. Тому у безпекознавстві – сукупності знань щодо природи еко-
номічної безпеки та способів її забезпечення - триває постійний пошук нових
шляхів, способів і механізмів, використання яких сприятиме повному та послідов-
ному забезпеченню економічної безпеки різноманітних суб’єктів господарської
діяльності. Щодо підприємства у безпекознавстві вже існують суттєві наукові роз-
відки, сукупність яких створює підстави формування експлейнарного та інструме-
нтального базису безпекознавства. Але постійний розвиток виробничих відносин,
зміни в структурі економіки та умовах господарювання, серед яких найважливі-
шими слід вважати гостру конкуренцію та бурливість інноваційних процесів, від-
кривають нові сфери безпекознавства. Так, у світлі інтеграційних тенденцій, нас-
лідком яких є створення у різноманітних формах об’єднань суб’єктів господарсь-
кої діяльності (інтегрованих структур або систем), відкривається нове предметне
поле безпекознавства – економічна безпека інтегрованих структур (або систем).
Таке предметне поле є значним, тому що форми інтеграції діяльності суб’єктів
господарської діяльності різноманітні. Але дослідження економічної безпеки інте-
грованих структур лише розпочато, тому і його результати є значно скромнішими.

Однією з інтегрованих структур є стратегічні альянси. У створенні стратегіч-
них альянсів практичні дії випереджають розвиток теоретичних положень, і тому
сьогодні існує багато нерозв’язаних проблем в діяльності діючих стратегічних
альянсів, а багато особливостей їхнього створення та діяльності ще потребують
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пояснення, що необхідно для уникнення помилок у створенні майбутніх стратегіч-
них альянсів, зокрема, в економіці України. Однією з таких проблем в діяльності
стратегічних альянсів є забезпечення їхньої економічної безпеки. Для них про-
блематика економічної безпеки є дуже актуальною, оскільки в альянсі діяльність
кожного учасника та її результати залежать (більшою або меншою мірою) від дія-
льності інших учасників та її результатів, а участь в альянсі для кожного окремого
учасника вже є способом забезпечення його економічної безпеки.

Метою статті є вивчення поняття "економічна безпека стратегічного альян-
су" з позицій системного підходу.

Аналіз публікацій і результатів попередніх досліджень. У дослідженні
економічної безпеки інтегрованих структур в українській науці вже зроблено певні
кроки [7]. Але наявні дослідження виконано переважно стосовно інтегрованих
структур з єдиним центром управління, жорсткими зв’язками їхніх учасників з та-
ким центром і, відповідно, певними зобов’язаннями учасників. На відзнаку від та-
ких інтегрованих структур стратегічні альянси є видом партнерських стосунків,
угодами про співпрацю, в якій бізнес-можливості учасників доповнюють один од-
ного, прагматичним союзом, в якому взаємовідносини між його учасниками вибу-
довуються за іншими принципами, а єдиний центр управління найчастіше відсут-
ній, соціально-економічною системою, яка протягом певного часу здатна суттєво
вплинути на стан окремого ринку, економіки окремої країни або діяльність учасни-
ків альянсу. Але і для таких форм інтеграції проблема забезпечення економічної
безпеки у наш час є актуальною.

Виклад основного матеріалу. Результати опису предмета дослідження –
економічна безпека – свідчать про наявність кількох підходів до її розуміння і тлу-
мачення, багатьох визначень поняття "економічна безпека". Такий стан понятійно-
категоріального апарату зумовлений, з одного боку, неусталеністю положень без-
пекознавства та його динамічним розвитком, з другого, - різноманіттям суб’єктів
господарської діяльності, стосовно яких розглядається це поняття, а з третього –
різноманіттям цілей забезпечення економічної безпеки.

Дослідження економічної безпеки стратегічного альянсу має виходити, з
одного боку, з особливостей його природи, створення, діяльності та системи вза-
ємовідносин учасників, а з іншого, з розуміння природи економічної безпеки. Таке
дослідження з урахуванням складності та різноманіття самих стратегічних альян-
сів доцільно виконати з позицій одного з основних методологічних підходів – сис-
темного.

Використання системного підходу в дослідженні економічної безпеки стра-
тегічного альянсу зумовлено визнанням стратегічного альянсу складною соціаль-
но-економічною системою, а економічної безпеки – системним явищем.

Будь-яка інтегрована структура (і стратегічний альянс не є винятком) є
складною соціально-економічною системою з певною кількістю елементів – учас-
ників альянсу. Залежно від міцності зв’язків між елементами такої системи,
обов’язковості їхнього дотримування, наявності та повноти повноважень деякого
керуючого центра, а також міри обов’язковості виконання його рішень елемента-
ми інтегрованої системи, можна говорити про існування інтегрованих структур з
жорсткими та м’якими зв’язками. Прикладом інтегрованої структури з жорсткими
зв’язками тривалого характеру і наявністю керуючого центра з широкими повно-
важеннями є холдингові структури, концерни. Стратегічний альянс належить до
інтегрованих структур з м’якими зв’язками, невизначеним часом існування, керу-
ючий центр якого не завжди є, а його компетенції є достатньо обмеженими.

З позиції системного підходу економічну безпеку суб’єкта господарської ді-
яльності або їхнього об’єднання, визнаних системою, слід вважати певним станом
такої системи, який має відмітні риси, характеристики або ознаки, за допомогою
такий стан системи можна описати, виконаний опис порівняти з певним образом
стану системи і дійти висновку щодо стану системи – чи перебуває система в
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стані економічної безпеки, чи ні. Погляд на економічну безпеку будь-якої соціаль-
но-економічної системи з позиції системного підходу присутній у безпекознавстві,
але стосовно стану системи або її елементів спостерігаються різні думки: стан
захищеності систем підприємства, стан ресурсів підприємства, при якому можли-
ве їхнє найефективніше використання, стан збереження та ефективного викорис-
тання наявних ресурсів. Такі приклади є численними. До речі, використання ре-
сурсного підходу у спробах пояснити економічну безпеку будь-якої соціально-
економічної системи - як стан використання ресурсів або їхнє поєднання є най-
поширенішими (наприклад, [5] і навіть має місце у навчальній літературі [1]. Отже,
відповідь на поставлене запитання – про який стан (системи або стан чого) – мо-
жна надати, виходячи з особливостей створення стратегічного альянсу.

Стратегічні альянси, за суттю, є угодами про співпрацю, в якій бізнес-
можливості учасників доповнюють один одного, прагматичним союзом з наявніс-
тю різноспрямованості інтересів його учасників, проектом з невизначеним термі-
ном та відносною свободою його учасників. За одним вектором кожен з учасників
намагається переслідувати свої інтереси, продиктовані власною вигодою. Одно-
часно за другим вектором кожен з учасників вимушений орієнтувати свою діяль-
ність на загальні цілі союзу і враховувати інтереси інших учасників. Отже, вже у
природі створення стратегічного альянсу присутні протиріччя інтересів його учас-
ників: протиріччя інтересів кожного учасника з інтересами альянсу в цілому і з ін-
тересами інших учасників. Протягом деякого часу ці протиріччя можуть не вияв-
лятися або їхні вияви можуть бути слабкими. Але після певного часу існування
альянсу або настання певної події протиріччя інтересів його учасників можуть за-
гостритися.

Наявність протиріч у стратегічному альянсі як соціально-економічній систе-
мі, яка протягом певного часу здатна суттєво вплинути на стан окремого ринку,
економіки окремої країни або діяльність учасників альянсу, створює загрозу як
діяльності стратегічного альянсу, так і його учасників. Тому можна припустити, що
економічна безпека стратегічного альянсу – це стан захищеності інтересів страте-
гічного альянсу та його учасників, тобто поглянути на тлумачення цього поняття з
позиції гармонізаційного підходу [2]. Відповідно до цього припущення необхідно
надати пояснення стосовно поняття "захищеність". Незважаючи на його достатню
поширеність у численних спробах пояснити поняття "економічна безпека", у су-
часному безпекознавсті воно залишилося поза увагою і сприймається як аксіома-
тичне.

Поняття "захищеність" у сучасній науці має багато тлумачень. Узагальнив-
ши їх стосовно проблематики, що розглядається, поняття "захищеність" слід ви-
значити в такий спосіб: захищеність – це здатність системи виконувати основні
функції і вирішувати завдання у стандартних і нестандартних ситуаціях завдяки
його спроможності попереджувати, долати або гранично зменшувати негативні
наслідки змін в умовах функціонування системи.

Враховуючи ключову позицію поняття "здатність" у тлумаченні поняття "за-
хищеність", виникає необхідність докладнішого розгляду природи здатності – зві-
дки і чому вона виникає. Така здатність іманентна будь-якій соціально-економічній
системі завдяки таким її загальносистемним властивостям як чинення опору зов-
нішнім впливам та компенсаторність.

Властивості соціально-економічної системи "чинення опору зовнішнім
впливам" та "компенсаторність" певним чином є взаємозумовленими.

Опір є властивістю соціально-економічної системи чинити протидію будь-
яким змінам у зовнішньому та внутрішньому середовищі її функціонування. Така
протидія, будучи усвідомленою і неусвідомленою, відбувається у формі дій (за
управлінськими рішеннями або інтуїтивно), які спрямовані проти змін в соціально-
економічній системі, які виникають – природно або вимушено – внаслідок змін у
зовнішньому та внутрішньому середовищі її функціонування. Суб’єктом таких дій
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виступає персонал підприємства, яке розглядається як соціально-економічна сис-
тема.

Компенсаторність (от лат. compenso - відшкодовую) є властивістю соціа-
льно-економічної системи реагувати на зміни у зовнішньому та внутрішньому
середовищі її функціонування шляхом перерозподілу виконуваних функцій та
вирішуваних завдань між елементами системи або залучення до їхнього вико-
нання та вирішення резервів системи (матеріальних, нематеріальних та органі-
заційних). Саме властивість компенсаторності забезпечує пристосування (адап-
тацію) соціально-економічних систем до умов їхнього функціонування, що змі-
нюються. Властивість компенсаторності дозволяє відновити порушену рівновагу
соціально-економічної системи (нормальний стан системи у нормальному зов-
нішньому середовищі) шляхом внесення змін у функціонування її елементів або
їхнього перетворення. Так, наприклад, при недоліках в організації маркетингової
діяльності підприємства або значного обсягу робіт у маркетинговій підсистемі
відбувається перетворення служби маркетингу підприємства: у першому випад-
ку воно компенсує недоліки, а в іншому – забезпечує можливість виконання збі-
льшеного обсягу робіт.

Компенсаторність не є властивістю, вияв якої є позитивним протягом три-
валого часу, оскільки це призводить до деформації структури соціально-
економічної системи внаслідок збільшення навантажень на окремі елементи, що
може призвести до їхнього негативного перетворення та зміни характеру зв’язків
з іншими елементами і зрештою до зміни властивостей соціально-економічної
системи в цілому. Можливості властивості компенсаторності не безмежні, вона
має обмежений характер: перерозподіл виконуваних функцій та вирішуваних за-
вдань між елементами системи має свої границі, а залучувані до їхнього виконан-
ня та вирішення резерви системи – свої обмеження. Більш того, вони компенсу-
ють відносно незначні зміни і не компенсують повністю зміни певного характеру у
зовнішньому та внутрішньому середовищі, а компенсація більш значних змін мо-
же супроводжуватися негативним загальним або частковим перетворенням еле-
ментів системи. І починаючи зі змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі
певної інтенсивності та масштабу властивість компенсаторності соціально-
економічної системи не спрацьовує (виявляється її властивість декомпенсаторно-
сті), наочним прикладом чого є невідворотні кризи в діяльності підприємств вна-
слідок докорінної зміни умов господарювання. Вияв властивості декомпенсатор-
ності є ознакою того, що соціально-економічна система за рахунок своїх власти-
востей не здатна виконувати свої функції, потрібно активне втручання управління
системою.

Враховуючи обмеженість властивостей соціально-економічної системи "чи-
нення опору зовнішнім впливам" та "компенсаторність" в її здатності виконувати
основні функції і вирішувати завдання у стандартних і нестандартних ситуаціях,
така здатність потребує штучного посилення, що можливе за рахунок дій, які ви-
конуються відповідно до рішень, ухвалених керуючою підсистемою системи. Та-
кий висновок створює підстави для визнання економічної безпеки об’єктом управ-
ління.1

Відповідно до наданого визначення поняття "захищеність" захищеність ін-
тересів стратегічного альянсу слід розглядати як здатність його учасників брати
участь відповідно до попередніх домовленостей у момент створення альянсу у
виконанні його загальних функцій, вирішувати завдання у стандартних і нестан-
дартних ситуаціях завдяки попередженню, подоланню або граничному зменшен-

1 Є підстави стверджувати, що в безпекознавсті економічна безпека підприємства апріорі визнається
об’єктом управління без належного обґрунтування. вивчення. Але ж управління економічною безпекою
підприємства має спиратися на знання про її природу. І саме управління економічною безпекою соціа-
льно-економічної системи має бути скеровано на посилення її здатності виконувати основні функції і
вирішувати завдання у стандартних і нестандартних ситуаціях.
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ню негативних наслідків змін в умовах діяльності стратегічного альянсу та його
учасників.

Негативні наслідки змін в умовах діяльності стратегічного альянсу та його
учасників звичайно називають загрозами. Стосовно цього поняття у безпекознав-
сті також немає усталеної єдності думок, хоча наявні окремі спроби з’ясувати його
є достатньо успішними (наприклад, [3, с. 238-254]. Такі наслідки є нічим іншим як
зміною поведінки або дій суб’єктів зовнішнього середовища, пов’язаних зв’язками
певного характеру з діяльністю стратегічного альянсу та його учасників. Така змі-
на не є немотивованою, вона не виникає зненацька. На нашу думку, зміну поведі-
нки або дій суб’єктів зовнішнього середовища викликають порушення, недотри-
мання або трансформація їхніх інтересів. Тому надане тлумачення поняття "еко-
номічна безпека стратегічного альянсу" слід уточнити в такий спосіб: економічна
безпека стратегічного альянсу – це стан захищеності збалансованих інтересів
стратегічного альянсу та його учасників завдяки попередженню, подоланню або
граничному зменшенню негативних наслідків змін в умовах діяльності стратегіч-
ного альянсу та його учасників.

У такому контексті доцільно зупинитися на понятті "інтереси". Поняття "ін-
терес" (від лат. interest – має значення, важливо) має міждисциплінарний харак-
тер і досліджується в соціології, психології та управлінні. Виходячи з особливос-
тей створення та діяльності стратегічного альянсу, інтерес його учасників можна
визначити в такий спосіб: мотив або стимул до часткового поєднання та певний
час діяльності з іншими учасниками альянсу, що є формою його безпосередніх
спонукань до отримання вигід матеріального і нематеріального характеру від спі-
льної діяльності.

Стосовно стратегічного альянсу йдеться про дві групи інтересів - стратегіч-
ного альянсу як соціально-економічної системи, тобто як єдиного цілого, та його
учасників. З цього твердження випливає важлива характеристика стратегічного
альянсу: наявність інтересів не лише у системи в цілому, а й в її елементів, при-
чому інтереси елементів можуть не підкорятися інтересам системи внаслідок
м’якого характеру зв’язків між елементами системи і незначної ролі керуючого
центра системи. Кожен з учасників переважно керується власними інтересами не
лише при створенні стратегічного альянсу, а й в його діяльності. Звідси – вільний
вихід зі стратегічного альянсу у будь-який час (за відсутності довгострокових
угод), дострокове припинення діяльності альянсу та інші негативні наслідки.

Характеристикою декларованих інтересів учасників стратегічного альянсу,
яка визначає можливість балансування інтересів всередині альянсу, є їхня істин-
ність: реальні інтереси можуть збігатися з декларованими, але доволі часто у за-
рубіжній практиці створення стратегічних альянсів (вітчизняна практика поки ще
не настільки поширена, щоб зробити певні висновки) зустрічається ситуація, коли
реальні інтереси учасників альянсу є прихованими і не збігаються з декларовани-
ми, тобто спостерігається прихований конфлікт інтересів.

Вияв протиріч інтересів учасників стратегічного альянсу, їхні форми та міра
залежать від типу стратегічного альянсу. Усе розмаїття типів стратегічного альян-
су зведено до трьох: майновий, комерційний та конгломератний. Майновий стра-
тегічний альянс створюється на майновій основі; у ньому кожний учасник альянсу
виділяє окремий актив для пріоритетного, але на умовах фінансових відносин
(визначення участі кожного учасника у розподілі спільного фінансового результа-
ту) використання іншими учасниками альянсу. Комерційний стратегічний альянс
створюється за ланцюжком створення вартості, а конгломератний – для вирішен-
ня різноманітних завдань, виконання проектів за допомогою взаємопідтримки [6].
Тому забезпечення економічної безпеки стратегічного альянсу зводиться до за-
побігання або пом’якшення протиріч інтересів учасників стратегічного альянсу,
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передбачення їх та форм їхнього вияву, встановлення ознак такого вияву та роз-
роблення системи заходів щодо подолання наслідків реального конфлікту інтере-
сів учасників альянсу у випадку його настання (реальний конфлікт має певні озна-
ки вияву).

Інтереси учасників стратегічного альянсу представляють їхні власники, ке-
рівники, провідні фахівці. Саме вони є носіями інтересів учасників стратегічного
альянсу. Проблематику інтересів учасників стратегічного альянсу не можна роз-
глядати, ігноруючи елементи зусиль, випадковості, помилок, мотивів та намірів і
зрештою конфлікт інтересів (людина – посадовець), які завжди властиві людській
діяльності. Тобто йдеться про особливості людської діяльності, яка зумовлена
економічною поведінкою.

Ф. Найт розглядав економічну поведінку на трьох рівнях, серед яких для
з’ясування інтересів учасників стратегічного альянсу, виходячи з того, що носіями
таких інтересів є люди з певними посадовими повноваженнями, доцільно зосере-
дитися на концепції другого рівня. На цьому рівні Ф. Найт тлумачив економічну
поведінку людини в термінах мотивації. Таке тлумачення концентрується на різ-
ниці між мотивом та дією, а також на факті помилки [4, с. 129]. За Ф. Найтом, тема
мотиву або наміру виникає при будь-якому релевантному обговоренні людської
діяльності, а поведінка людини пояснюється частково природною причинністю,
частково – наміром або бажанням, а частково – прагненням реалізувати "ціннос-
ті", яке не має цілей, які б можна було б описати [4, с. 126].

Управлінська діяльність є різновидом людської діяльності. Тому поведінка
людини, що обіймає певну посаду, до компетенції якої належить ухвалення рі-
шень (зокрема про участь у стратегічному альянсі), також пояснюється причина-
ми, поданими Ф. Найтом. Якщо виходити з позиції Ф. Найта, то інтереси учасників
стратегічного альянсу, носіями яких є їхні власники, керівники, провідні фахівці,
значною мірою зумовлені їхніми бажаннями (або мотивами), їхнім баченням ситу-
ації та перспективами її розвитку. Причому тут переважною мірою не йдеться про
банальні мотиви або бажання власного збагачення (хоча і такі бажання не можна
виключати). Зрештою, коли люди є достатньою мірою забезпеченими, то матері-
альні бажання втрачають лідируючу роль, а на перший план виступають бажання
та мотиви іншого характеру. Але, за Ф. Найтом, об’єктивно описати мотив або
бажання людини не можна без їхніх оцінок. Тому інтереси учасників стратегічного
альянсу певною мірою залежать від спроможності адекватного оцінювання своїх
мотивів або бажань власниками, керівниками, провідними фахівцями. Причому,
йдеться не просто про оцінювання мотивів або бажань, а й про такі часткові оці-
нювання як ризикованість участі у стратегічному альянсі та очікувані результати
такої участі.

Висновки. Отже, з позиції системного підходу визначення поняття "еконо-
мічна безпека стратегічного альянсу" шляхом поєднання предикатів захисного та
гармонізаційного підходів має виходити із збалансованості інтересів учасників
стратегічного альянсу та захищеності їхніх збалансованих інтересів, а економічна
безпека – розглядатися як стан захищеності збалансованих інтересів стратегічно-
го альянсу та його учасників.
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