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Вступ: Понятійно-категоріальний апарат науки про економічну безпеку є неусталеним. Наразі іс-
нують принципово різні, непов’язані між собою підходів до розуміння економічної безпеки підприємства.
Тому вивчення системи економічної безпеки підприємства потребує розширення горизонтів її дослджен-
ня з позиції ко-еволюційного підходу, комплементаризму та гармонізції. Мета: поглиблення теоретичних
засад системотворення економічої безпеки підприємства. Методи: Наукового спостереження, логічного і
порівняльного аналізу. Результати: Концептуалізація безпеки як форми розвитку суб’єкта, що ґрунтуєть-
ся на постулатах теорії розвитку як поступального процесу, дозволила пояснити ґенезу економічної без-
пеки підприємства й уточнити визначення поняття "економічна безпека підприємства", яке тлумачиться
як результат керованих процесів досягнення тріади цілей управління економічною безпекою підприємст-
ва, що забезпечує набуття певної міри його економічної свободи в межах наявних об’єктивних і
суб’єктивних обмежень. Висновки: Під системою економічної безпеки підприємства запропоновано ро-
зуміти цілісна сукупність взаємопов’язаних і взаємозалежних процесів, реалізацію яких має необхідно
скеровувати на досягнення певної міри економічної свободи підприємства.
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A. Н. Ляшенко

СИСТЕМООБРАЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ: КОЕВОЛЮЦИЯ, КОМПЛЕМЕНТАРИЗМ, ГАРМОНИЗАЦИЯ

Введение: Понятийно-категориальный аппарат науки об экономической безопасности нахо-
дится в процессе формирования. Сегодня существуют принципиально разные, не связанные между
собой подходы к пониманию экономической безопасности предприятия. Поэтому изучение системы
экономической безопасности предприятия требует расширения горизонтов ее исследования с пози-
ции ко-эволюционного подхода, комплементаризма и гармонизции. Цель: Углубление теоретических
основ системообразования экономической безопасности предприятия. Методы: Научного наблюде-
ния, логического и сравнительного анализа. Результаты: Концептуализация безопасности как формы
развития субъекта, основанная на постулатах теории развития как поступательного процесса, позво-
лила объяснить генезис экономической безопасности предприятия и уточнить определение понятия
"экономическая безопасность предприятия", которое рассматривается как результат управляемых
процессов достижения триады целей управления экономической безопасностью предприятия , обес-
печивающих достижение определенной меры экономической свободы в пределах имеющихся объек-
тивных и субъективных ограничений. Выводы: Под системой экономической безопасности предпри-
ятия предложено понимать целостную совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых процессов,
реализация которых направлена на достижение определенной меры экономической свободы пред-
приятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, система, ко-эволюция, ком-
плементаризм, гармонизация.

A. Lyashenko

CREATION OF A SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE:
COEVOLUTION, COMPLEMENTARITY, HARMONIZATION

Background: Conceptual and category apparatus of the science of economic security is in the proc-
ess of formation. Today, there are fundamentally different approaches to the understanding of economic
security of enterprise which are not interrelated. Therefore, the study of economic security of enterprise re-
quires expanding the horizons of its research from the perspective of co-evolutionary approach, complemen-
tarity and harmonization. Aims and Objectives: Deepening theoretical foundations of system formation of
economic security of enterprise. Methods: Scientific observation, logical analysis, comparative analysis.
Results: Conceptualization of security as a form of development of the subject, based on postulates of the
theory of a gradual process, helps to explain the genesis of economic security of enterprise and to clarify the
definition of "economic security", which is regarded as the result of controlled processes to achieve man-
agement goals of the triad of economic security; to ensure achievement of a certain measure of economic
freedom within available objective and subjective limitations. Conclusion: The system of economic security
is a holistic set of interrelated and interdependent processes. Realization of these processes aims to achieve
some measure of economic freedom of enterprise.

Key words: economic security, enterprise, system, co-evolution, complementarity, harmonization.

Постановка проблеми. Число причини, через які глибшають та поширю-
ються дослідження системи економічної безпеки, безперервно збільшується. По-
пулярність таких досліджень зростає серед науковців різних рангів та різних галу-
зей знань. Фундаментальною конструкцією економічної складової безпекознавст-
ва є системоутворення економічної безпеки. Незважаючи на те, що сучасній еко-
номічній науці вже вдалося вирішити деякі питання, що стосуються системоутво-
рення економічної безпеки, визнати понятійно-категоріальний апарат науки про
економічну безпеку неусталеним неможна. Наразі існують принципово різні, не-
пов’язані між собою підходів до розуміння економічної безпеки підприємства.  То-
му вивчення системи економічної безпеки підприємства потребує розширення
горизонтів її дослідження з позиції коеволюційного підходу, комплементаризму та
гармонізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання системоут-
ворення економічної безпеки підприємств є сьогодні популярними серед науко-
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вців, про що, якнайменше, свідчать матеріали [1]. Незважаючи на те, що популя-
рність таких питань є принципово іншою, порівняно із періодом зародження і ста-
новлення науки про економічну безпеку, дотепер системоутворення економічної
безпеки підприємства не можна вважати звершеним.

Метою статті є поглиблення теоретичних засад системоутворення еконо-
мічної безпеки підприємства.

Виклад основного матеріалу. Одним з головних завдань безпекознавства
є розробка методів дослідження та конструювання систем безпеки різних типів,
класів і рівнів. Тому основоположною конструкцією дослідження є вивчення сис-
темоутворення економічної безпеки підприємства. Вбачається абсолютно логіч-
ним проводити таке вивчення з використанням системного підходу.

У сучасній науці системний підхід є тим інструментом, який використовуєть-
ся для вирішення найрізноманітніших завдань. Його використання дає гарні ре-
зультати, однак, цій підхід не дає готового набору рецептів вирішення таких за-
вдань, він, скоріше, є "вудкою" для дослідника, ніж  "рибкою", оскільки дає змогу
правильно застосовувати ті чи інші методи наукових досліджень. Однак визнання
"діяльнісної" природи системного підходу ніяк не впливає на пояснення поняття
системи. Як не дивно, але єдиної точки зору з цього приводу наразі немає. Най-
частіше, визнаючи систему упорядкованою сукупністю елементів, які взаємодіють
між собою, впливають один на одного та є взаємозалежними, дослідники потрап-
ляють у пастку або вивчення кожного елемента окремо (поза контекстом систе-
ми), або спостереження функціонування системи, або дослідження процесів вза-
ємодії елементів системи.

Існує й інший погляд на систему як цілісність. Саме його і дотримується ав-
тор, розуміючи під системою економічної безпеки підприємства, на відміну від
традиційно використовуваних тлумачень, цілісну сукупність взаємопов’язаних і
взаємозалежних процесів, реалізацію яких необхідно скеровувати на досягнення
певної міри економічної свободи підприємства. Такими процесами є узгодження
інтересів зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів підприємства, протистояння загро-
зам економічній безпеці та формування ресурсного забезпечення економічної
безпеки підприємства, спільний перебіг котрих дозволяє досягти такого стану
економічної безпеки підприємства, що зумовлює набуття певної міри його еконо-
мічної свободи в межах об’єктивних і суб’єктивних обмежень, властивих системі
економічної безпеки [2].

Властивості системи економічної безпеки підприємства наразі остаточно не
опрацьовані, хіба що окрім таких: безперервність функціонування, здатність до
саморозвитку (яка, водночас, є джерелом виникнення протиріч, результатом по-
долання яких – збагачення її багатоманітності), уразливість, триєдина цілеспря-
мованість, часткова керованість. Відкритість системи економічної безпеки підпри-
ємства "наділяє" її властивістю невизначеності. Специфічними властивостями
такої системи є емерджентність, асинхронність її розвитку та розвитку окремих
елементів;  асиметричність структури та конгломеративність процесів досягнення
цілей, тобто поглинання одного процесу іншим.

Учені, які вивчають проблематику безпеки у різних сферах, збігаються у
думці щодо визначення безпеки як категорії. З точки зору прихильників теорії на-
дійності, безпека є властивістю реальних процесів і систем (зокрема, системи
"людина - місце існування"), які мають протистояти загрозам, запобігати завдан-
ню збитку від небажаних подій. Крім того, безпека розглядається як властивість
об'єктів і систем зберігати умови взаємодії з мінімальною можливістю завдання
шкоди людським, природним і матеріальним ресурсам в умовах прийнятного ри-
зику, що також підтверджує статус безпеки як загальнонаукової категорії. З точки
зору епістемології категорію безпеки може бути визначено і як характеристику, і
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як властивість, і як результат. Зважаючи на те, що будь-які наукові підвалини
завжди мають статичний характер, тобто характеризують ту чи іншу категорію
статично, але, водночас, з пошаною ставлячись до канонів наукових досліджень,
слід заважити наступне. Безпеці будь-якого об’єкта завжди притаманна рухли-
вість, тому безпека як категорія має розглядатись не тільки в якості іманентної
властивості об’єкта, а і як процес, і результат. Такі метаморфози, зумовлені скла-
дністю природи безпеки та нерозривним зв’язком із розвитком, слід розглядати з
позиції коеволюційного підходу.

Коеволюція (англ. coevolution, со – префікс, що позначає сумісність, узго-
дженість; лат. еvolutio - розгортання) – термін, що використовується сучасною на-
укою для позначення механізму взаємообумовленої взаємодії елементів, які
утворюють цілісну систему. З’явившись у  в біології, поняття коеволюції поступово
набуло статусу загальнонаукової категорії. У філософській літературі застосову-
ється, головним чином, у двох основних значеннях: у широкому – для позначення
сукупної, взаємоадаптивної мінливості частин у рамках будь-яких біосистем, в
більш вузькому сенсі – використовується для позначення процесу спільного роз-
витку біосфери і суспільства [3].

Процеси коеволюції систем означають, що позитивний зворотний зв'язок в
еволюції однієї системи викликає еволюцію іншої, тобто здійснюється пристосу-
вання системи за допомогою механізму адаптації до змін першої [4].

Коеволюція систем – це найважливіший процес взаємної еволюції систем,
що дозволяє формувати системи вищого ієрархічного рівня. Коеволюція систем
виникає тоді, коли еволюція однієї системи через взаємодію починає впливати на
еволюцію іншої системи, тобто коли друга система за допомогою механізму адап-
тації починає пристосовуватися до зміни першої системи, і навпаки, що формує
загальний темп їх еволюції і єдині моменти загострення [5].

На користь доцільності вивчення системоутворення економічної безпеки
підприємства з позиції коеволюційного підходу можна використати імперативне
підґрунтя самого підходу. Тлумачення коеволюції у більш вузькому сенсі спира-
ється на екологічний та моральний (етичний) імперативи. Перший означає сукуп-
ність заборон на ті види людської діяльності, наслідки якої можуть викликати не-
зворотні зміни в біосфері, а отже – несумісність з існуванням людства загалом.
Другий імператив вимагає зміни світогляду людей щодо загальнолюдських цінно-
стей, до вміння ставити узгоджувати інтереси. Як вже зазначалося, сама система
економічної безпеки підприємства, будучи відкритою, схильна до зовнішніх за-
гроз, водночас, маючи здатність до саморозвитку, є джерелом утворення загроз
"самій у собі". Доказом дієвості другого імперативу є імперативність процесу узго-
дження інтересів зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів підприємства. Проте немо-
жна залишати поза увагою і відсутність проявів коеволюції у безпекознавстві, на-
приклад, у тому випадку, коли розглядається система економічної безпеки дер-
жави. Так, не завжди можна визнавати коеволюційність економічної та політичної
систем у безпекотворенні держави.

Отже, концептуалізація безпеки як форми розвитку суб’єкта, що ґрунтується
на постулатах теорії розвитку як поступального процесу, дозволила пояснити ґе-
незу економічної безпеки підприємства й уточнити визначення поняття "економіч-
на безпека підприємства", яке тлумачиться як результат керованих процесів до-
сягнення тріади цілей управління економічною безпекою підприємства, що забез-
печує набуття певної міри його економічної свободи в межах наявних об’єктивних
і суб’єктивних обмежень [2].

Оскільки безпека з позиції безпекознавства розглядається як множина еле-
ментів, взаємозв’язок яких зумовлює цілісність системи, коеволюційний підхід
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може бутьи доповнено положеннями комплементаризму1. Така система є вкрай
складною, тому її дослідження потребує різних, а іноді, і протилежних стосовно
один одного підходів та методів. Докази цієї тези автор наводить скрізь призму
комплементаризму. Комплементаризм (від лат. complementum – доповнення)  з
філософської точки зору розглядається як несхожі або навіть протилежні теорії,
концепції, моделі і точки зору, що відображають різні погляди на дійсність. Докази
комплементарної природи економічної безпеки слід шукати у розумінні його поня-
тійно-категоріального апарату [6].

Комплементарність природи економічної безпеки підприємства, яка є спе-
цифічним об’єктом дослідження, зумовлена, перед усе, належністю до різнома-
ніття теоретичних підвалин безпеки як загальнонаукової категорії, потребує її ви-
вчення як з позицій системного, процесного або функціонального чи ситуаційного
підходів,  Його специфіка полягає в неможливості досягнення повної керованості,
оскільки система економічної безпеки підприємства значною мірою залежить від
низки умов, при виявленні яких автором використано положення процесного під-
ходу. Встановлено, що умови керованості економічної безпеки підприємства що,
залежать від того, які чинники впливають на його економічну безпеку. Статус та-
ких чинників може бути різним, відповідно до того, чи є їхній вплив на економічну
безпеку повністю керованим, частково керованим або некерованим. Чим більше
останніх чинників, тим меншим є рівень керованості системи економічної безпеки
підприємства. Саме це є однією з найголовніших причин того, що керованість
економічної безпеки підприємства має низку обмежень. Наявність таких обме-
жень є природною, оскільки управління економічною безпекою підприємства є
процесом, що належить до класу частково керованих.

Аналогічно тому, як накопичення знань у тій чи іншій царині (у даному ви-
падку – безпекознавстві), поступово перетворюється на науку (безпекологію),
процеси коеволюції та комплементаризму мають перейти до фази узгодження,
найвищим рівнем якої є гармонізація.

Пошук гармонії є споконвічною метою дослідників. Альберт Ейнштейн
(Albert Einstein), наприклад, тлумачив перманентне тяжіння до гармонії як релігій-
ність вчених, яка, на його думку, полягає у захопленому схилянні перед законами
гармонії. Гармонізація у найбільш широкому розумінні визнається як процес, пе-
ребіг якого воліє гармонії та, водночас, навчає гармонійності. Гармонізація – узго-
дження, узгодження, систематизація, координація, упорядкування, забезпечення
взаємної відповідності процесів, зіставлень, характеристик, властивостей. Проте
між гармоніює та гармонізацією є певні відмінності. Гармонія – це певний стан, а
інколи  навіть лише момент, тоді як гармонізація за своєю природою є процесом.
Гармонізацію також не слід ототожнювати з уніфікацією, оскільки остання завжди
спрямована на ліквідацію будь-яких відмінностей, чого гармонізація, навпаки,
уникає та не визнає.

Сучасні наукові дослідження, які належать до різних царин, а, отже, і науко-
вці з різних галузей знань, переймаються питаннями пошуку гармонії у дещо но-
вому форматі, а саме – досліджують процеси гармонізації. Якщо сутність гармонії
полягає в підтримці трьох рівноважних станів – рівноваги всередині системи, рів-
новаги системи з навколишнім середовищем та рівноваги  між двома цими рівно-
вагими, то гармонізація є процесом, спрямованим на досягнення такої триєдиної
гармонійності. Очевидно, що гармонізація як процес, який реалізується в склад-
них соціально-економічних системах, домінує над гармонією, яка є нетривалим
станом.

1 Слід зазначити, що така сентенція може бути не безсумнівною. Роздуми щодо первинності коеволю-
ції чи комплементаризму можуть бути більш глибокими і виходити далеко за межі безпекознавства. У
даній статті автор дотримуватиметься означеної по тексту послідовності.
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Останнім часом інтерес до вивчення чи, принаймні, спостереження проце-
сів гармонізації соціально-економічних систем істотно зріс. Кількість публікацій за
цією тематикою постійно збільшується. Є декілька причин, які можуть це поясни-
ти. Головною причиною є те, що сучасний світ стає все більш глобалізується, тоб-
то невмолимо рухається у бік стирання кордонів, інтернаціоналізації бізнесу, рин-
ку праці, освіти тощо. Такий процес є об’єктивним і тому невблаганним. Однією з
найкращих можливостей для будь-яких соціально-економічних систем функціону-
вати у глобалізованому світі є гармонізація їх інтересів з інтересами суб’єктів і
систем, що з ними взаємодіють. Зрозуміло, що гармонізація інтересів може кош-
тувати витрат певних ресурсів, але протистояння глобалізації та її наслідкам мо-
же коштувати значно дорожче та, зокрема, потребувати не лише значних витрат,
але й призводити до втрат певних ресурсів та навіть руйнування соціально-
економічних систем, які чинять опір глобалізації. Проте останню постановку пи-
тання, доволі агресивну, неможна визнати абсолютно безперечною, оскільки у
випадку, коли мова йде про об’єктивну необхідність захисту інтересів підприємст-
ва чи будь-якої іншої соціально-економічної системи, певний опір має чинитися,
тобто має здійснюватися певна силова протидія. Однак контекст даного дослі-
дження  не передбачає детального вивчення силової протидії, оскільки гармоні-
зація є функцією належності до несилової взаємодії [2].

Іншою, доволі вагомою причиною підвищення зацікавленості науковців у
вивченні питань гармонізації є те, що управління будь-якими складними соціаль-
но-економічними системами, до числа яких, безперечно, належать підприємства,
погано піддаються такій улюбленій науковцями процедурі, як оптимізація. Напри-
клад, здійснення оптимізації економічних інтересів підприємства в рамках побу-
дови лінійної моделі слід вважати утопією (з огляду на унеможливлення її верифі-
кації). Гармонізація інтересів  є досягненням рівної зацікавленості в здобутті пев-
них економічних результатів, гармонізація може мати внутрішнє (ендогенне) або
зовнішнє (екзогенне) спрямування та економічний, політичний, соціальний, зага-
льносвітовий, державний, регіональний або локальний (місцевий) характер. Ендо-
генна гармонізація, яка має бути "атомом" управління економічною безпекою під-
приємства, здійснюється шляхом прийняття й реалізації управлінських рішень
щодо узгодження інтересів внутрішніх стрейкхолдерів підприємства та форму-
вання необхідного для цього ресурсного забезпечення.

Висновки. Системоутворення економічної безпеки підприємства розгляну-
то з позиції коеволюційного підходу, суміщеного з положеннями комплементари-
зму з метою досягнення створюваною системою гармонійного стану. Під систе-
мою економічної безпеки підприємства запропоновано розуміти цілісна сукупність
взаємопов’язаних і взаємозалежних процесів, реалізацію яких має необхідно ске-
ровувати на досягнення певної міри економічної свободи підприємства. Подальші
наукові розвідки можуть лежати у площині виявлення позитивних та негативних
наслідків коеволюції систем щодо системоутворення економічної безпеки підпри-
ємства
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Л. Є. Шульженко

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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