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ІНСТИТУЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ1

Визначено поняття інституційної безпеки підприємства і розкрито її взаємо зв’язок 
із правовою безпекою підприємства. Обґрунтовано місце й роль інституційної без-
пеки в системі економічної безпеки підприємства. Доведено, що в умовах воєнного 
часу метою інституційної безпеки підприємства є його збереження як цілісної гос-
подарської системи й інституційної форми підприємництва.

Ключові слова: підприємство як інституційна одиниця національної економіки, 
інституційне середовище бізнесу, інституційна безпека підприємства, система еко-
номічної безпеки підприємства, правова безпека, цілісна господарська система, ре-
локація підприємства, воєнний час.
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Постановка проблеми. У період воєнного часу істотно змінюються цілі, 
завдання, механізми економічної безпеки підприємств у цілому й кожної її 
складової. Це зумовлено багатьма чинниками, серед яких великий вплив ма-
ють радикальні трансформації інституційного середовища бізнесу, процесів 
1  Роботу виконано в межах цільової комплексної програми «Соціально-економічна модернізація 
України та формування інноваційної моделі розвитку» (номер державної реєстрації 0111u000961).
© Марченко О. С., 2022. Стаття публікується на умовах ліцензії Creative Commons – Attribution 4.0 
International (CC BY 4.0).
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та моделей господарської діяльності під час російської військової агресії 
проти України. Першочерговим завданням системи економічної безпеки біз-
несу стає збереження підприємства як цілісної господарської системи – ін-
ституційної форми підприємництва. У зв’язку з цим істотно актуалізуються 
теоретичні та прикладні дослідження інституційної безпеки підприємств, 
напрямів та чинників її забезпечення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні економічній без-
пеці підприємств присвячено велику кількість монографій [1–3], підручників, 
навчальних посібників [4; 5], наукових статей [6; 7] українських дослідників. 
Але не отримали ще системного обґрунтування та розкриття, по-перше, тео-
ретичні основи та сутнісні характеристики інституційної безпеки підприєм-
ства, по-друге, її роль у забезпеченні економічної безпеки функціонування та 
розвитку підприємств як цілісних господарських систем від деструктивного 
впливу загроз і ризиків радикальних змін інституційного середовища бізнесу.

Сцчасні дослідження українськими науковцями інституційних характе-
ристик і чинників економічної безпеки підприємств спираються переважно 
на такі взаємопов’язані підходи:

1) аналіз інституційного забезпечення економічної безпеки підприємств 
та її окремих складових як сукупності інституційних умов і чинників ведіння 
бізнесу. З. В. Гбур (Z. V. Hbur) обґрунтовано вважає, що саме інституційний 
вектор через правові, політичні, економічні механізми може забезпечити ці-
лісність економічної системи, посилити її здатність зберігати динамічну 
рівновагу, успішно адаптуватися до ендогенних і екзогенних викликів, ефек-
тивно переборювати кризові явища [8]. На думку дослідника інформаційної 
безпеки України С. С. Білька (S. S. Bilko), інституційне забезпечення інфор-
маційної безпеки – це сукупність державних і недержавних інституцій, які 
забезпечують створення нормативно-правових, організаційних та економічних 
умов, необхідних для формування та реалізації ефективної державної політи-
ки у сфері інформаційної безпеки [9]. А. П. Колесніков (A. P. Kolesnikov) 
підкреслює системність і множинність векторів інституційного впливу на всі 
аспекти економічної безпеки підприємств та його інноваційного розвитку, 
аналізує роль інститутів ризикових інвестицій, технологічного трансферту, 
ринку праці й інших у забезпеченні економічної безпеки підприємств [10]. 
Визначення напрямів, заходів, критеріїв ефективності інституційного забез-
печення економічної безпеки в цілому та її окремих складових є теоретичною 
основою аналізу ролі інституційної безпеки в досягненні цілей системи еко-
номічної безпеки підприємств;

2) дослідження безпеки інституційного середовища підприємств. 
О. Г. шпикуляк (O. H. Shpykuliak) і О. О. Прутська (O. O. Prutska) розуміють 
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інституційну безпеку за аспектами формування і соціально-економічного по-
зиціонування як ефект дії різного роду інституцій та інститутів. Структурно 
вона представлена функціонуванням уже діючих інститутів, а також ново-
створених і таких, що трансплантовані (запозичені) з інших моделей інсти-
туціонального порядку. На їхню думку, інституційна безпека також представ-
лена інституційною ефективністю, яку в теоретико-емпіричному вимірі слід 
виразити через рівень трансакційних витрат [11, с. 82]. Висновки аналізу 
безпеки інституційного середовища бізнесу є теоретичним інструментарієм 
дослідження та оцінювання інституційних загроз і ризиків економічній без-
пеці бізнесу шляхом визначення рівня та динаміки трансакційних витрат 
підприємства.

Аналізуючи зазначені підходи до обґрунтування теоретичних основ інсти-
туційної безпеки підприємства, слід підкреслити, що дослідження інститу-
ційного забезпечення економічної безпеки підприємств і безпеки інституцій-
ного середовища їх господарської діяльності є взаємодоповнюючими напря-
мами розкриття концептуальних характеристик інституційної безпеки. 
Загальними для них об’єктами аналізу є інституційне середовище підпри-
ємницької діяльності та його безпека для підприємства. На нашу думку, ін-
ституційну безпеку підприємства, хоча її заходи спрямовані на прогнозуван-
ня, запобігання, подолання деструктивних впливів загроз та ризиків інститу-
ційного середовища бізнесу, на його адаптацію до інституційних викликів, не 
слід ототожнювати з безпекою інституційного середовища підприємницької 
діяльності. Інституційна безпека підприємства – це його захищеність від не-
безпек інституційного середовища бізнесу, що є базовою умовою його еконо-
мічної безпеки як інституційної форми підприємництва.

Формулювання цілей. Метою статті є обґрунтування змісту, основних 
характеристик і ролі інституційної безпеки підприємства у забезпеченні його 
економічної безпеки та визначення основних напрямів його захисту як інсти-
туційної форми бізнесу в умовах воєнного часу.

Досягнення мети дослідження охоплює такі етапи: розкриття характерис-
тик підприємства як інституційної форми підприємництва та інституційної 
одиниці національної економіки; визначення поняття інституційної безпеки 
підприємства, її основних об’єктів і завдань; розкриття взаємозв’язку інсти-
туційної безпеки й економічної безпеки підприємства; порівняльний аналіз 
інституційної безпеки та правової безпеки підприємства; обґрунтування мети, 
основних напрямів і заходів забезпечення інституційної безпеки підприємства 
в умовах воєнного часу.

Виклад основного матеріалу. Підприємство як відокремлений економіч-
но, техніко-технологічно, юридично самостійний суб’єкт комерційної госпо-
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дарської діяльності є, по-перше, економічним інститутом, що забезпечує 
здійснення підприємницької діяльності як системи економічних відносин, 
регулює економічну поведінку суб’єктів підприємництва. Підприємство – це 
інституційна форма підприємництва. По-друге, підприємство є інституційною 
одиницею національної економіки, що здатна від власного імені володіти 
активами, приймати зобов’язання, брати участь в економічній діяльності та 
вступати в операції з іншими одиницями [12] (табл. 1).

Таблиця 1
Основні ознаки та види підприємств як інституційних одиниць  

національної економіки*

Основні ознаки інституційної одиниці Види інституційних 
одиниць

Право самостійного володіння товарами й акти-
вами від власного імені, що надає можливість об-
мінюватися правами власності на ці товари й активи 
при операціях з іншими одиницями.

Здатність приймати самостійні економічні рішен-
ня і здійснювати економічну діяльність, за яку вона 
сама несе пряму відповідальність і відповідає перед 
законом.

Здатність приймати фінансові й інші зобо-
в’язання, пов’язані з майбутньою діяльністю, від 
свого імені, а також укладати договори та контракти; 
існування для неї повного набору рахунків, уключа-
ючи баланс активів і пасивів, або практичної можли-
вості – як з економічної, так і з юридичної точки 
зору – щодо підготовки повного набору рахунків, 
а також статистичної звітності в разі необхідності.

Корпорація – інституційні 
одиниці, що створені спеці-
ально з метою ринкового ви-
робництва товарів та послуг 
і є джерелом прибутку чи ін-
шої фінансової вигоди для 
своїх власників.

Квазікорпорація – унітар-
ні підприємства, тобто такі, 
що створюються одним за-
сновником (власником), а в 
усьому іншому не відрізня-
ються від корпорацій.

* Примітка: складено на основі джерела: [12].

Інституційна безпека підприємства – це його захищеність від загроз ін-
ституційного середовища бізнесу, деструктивними наслідками яких є дис-
функції цілісної господарської системи, її дестабілізація, руйнування та лік-
відація як інституційної форми бізнесу. Інституційна безпека підприємства 
спрямована на захист його функціонування та розвитку як:

– економічного інституту й інституційної одиниці національної еконо-
міки. З одного боку, національна економічна безпека, основними складови-
ми якої є фінансова, виробнича, зовнішньоекономічна, інвестиційно-інно-
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ваційна, макроекономічна безпеки країни, є умовою та чинником забезпе-
чення захищеності господарської діяльності та розвитку підприємств. Її 
рівень безпосередньо впливає на економічну безпеку підприємств у цілому 
та інституційну безпеку зокрема, може як сприяти, так і перешкоджати їх 
захисту від загроз і ризиків макро- та мікросередовища бізнесу як об’єкту 
національної економічної безпеки. З іншого боку, від рівня інституційної 
безпеки підприємств залежить досягнення цілей національної економічної 
безпеки;

– цілісної господарської системи, що характеризується цілями, структу-
рою, взаємопов’язаними сферами та видами господарської діяльності, ресур-
сами, компетенціями, результатами, внутрішнім середовищем і діє в зовніш-
ньому середовищі, що може сприяти / перешкоджати його сталому розвитку, 
досягненню цілей бізнесу й реалізації інтересів його стейкхолдерів;

– єдиного майнового комплексу, що використовується для здійснення під-
приємницької діяльності. До складу підприємства як єдиного майнового 
комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаю-
чи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, про-
дукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше 
позначення та інші права, якщо інше не встановлено договором або законом. 
Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю [13];

– суб’єкта комерційної господарської діяльності – юридичної особи. Це 
організація, суб’єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і осо-
бистих немайнових прав і нести обов’язки та самостійно брати участь у пра-
вовідносинах, бути позивачем і відповідачем у суді [14].

Підприємство в процесі господарської діяльності є учасником комплексу 
правовідносин, має певні права та виконує обов’язки як юридична особа.

Правосуб’єктність підприємства – це його можливість та здатність мати 
та реалізувати права й обов’язки відповідно до норм чинного законодавства.

По-перше, підприємство як юридична особа є учасником цивільних право-
відносин – особистих немайнових і майнових відносин, що ґрунтуються на 
юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх 
учасників. Підприємство має:

– цивільну правоздатність (цивільні права й обов’язки). «Юридична осо-
ба здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), 
як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише 
людині» [14];

– цивільну дієздатність. «Юридична особа набуває цивільних прав та 
обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих 
документів та закону» [14].
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По-друге, підприємство здійснює господарську діяльність, реалізуючи 
господарську компетенцію (сукупність господарських прав і обов’язків), має 
відокремлене майно і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в меж-
ах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством [13]. Господар-
ська правосуб’єктність (господарська компетенція) як сукупність установле-
них законодавством і набутих у господарських правовідносинах прав 
і обов’язків [15] є сутнісною ознакою підприємства, що характеризує його 
правовий статус як суб’єкта господарювання – юридичної особи.

Господарська компетенція підприємства:
1) встановлюється актами державного регулювання бізнесу, що в сукуп-

ності формують правове поле, у межах якого воно функціонує та розвиваєть-
ся як суб’єкт підприємництва – юридична особа;

2) права та обов’язки підприємства, що в сукупності формують його гос-
подарську компетенцію, визначаються в процесі господарських відносин, 
сферу яких становлять господарсько-виробничі, організаційно-господарські 
та внутрішньогосподарські відносини [13].

По-третє, підприємство є учасником трудових (в особі керівників-робото-
давців), фінансових, податкових, земельних та інших правовідносин, що ре-
гулюються нормами трудового, фінансового, податкового, земельного права 
України тощо.

Отже, інституційна безпека, що спрямована на захист прав підприємства 
як юридичної особи, тісно пов’язана з його правовою безпекою.

Правова безпека – це захищеність підприємства як учасника врегульованих 
нормами чинного законодавства правовідносин (цивільних, господарських, 
трудових, земельних, податкових та ін.) від деструктивного впливу загроз 
і ризиків зовнішнього та внутрішнього середовища бізнесу з метою забез-
печення досягнення його цілей у межах правового поля господарської діяль-
ності. Метою правової безпеки є забезпечення захисту можливостей і здат-
ностей підприємства бути ефективним учасником правовідносин у межах 
правового поля, визначеного нормами чинного законодавства. Правова без-
пека підприємства спрямована на забезпечення правомірної економічної по-
ведінки підприємства. «Правова безпека підприємства орієнтована на постій-
не забезпечення відповідності його діяльності чинному законодавству й ви-
ражається у відсутності претензій з боку правоохоронних органів або 
контрагентів до нього» [16, с. 120].

Слід підкреслити, що не слід ототожнювати правову й інституційну без-
пеки підприємства.

Підприємницька діяльність здійснюється в інституційному середовищі, 
що характеризується певним інституційним порядком як «формально-функ-



92

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 3 (50) 2022

ціональною сукупністю факторів, правил, які визначають загальні й ситуа-
тивно-конкретні “правила гри”, за яким відбувається взаємодія економічних 
агентів у процесі інституційного, ринкового, суспільного обміну» [11, с. 84]. 
Діяльність підприємства здійснюється під впливом не тільки норм певного 
правового режиму бізнесу (офіційних «правил гри», санкціонованих держа-
вою), а й соціальних норм і правил, визнаних суспільством чи певними со-
ціальними групами, що не є закріпленими нормами права офіційними прави-
лами.

Стабільність інституційного порядку є умовою безпеки підприємства як 
суб’єкта господарської діяльності, його адаптованості до соціальних норм та 
правил підприємництва, що визнані та контролюються суспільством. Ради-
кальні зміни «правил гри» й зумовлені цим кризи інституційного порядку 
є загрозами щодо існування, функціонування та розвитку бізнесу.

Саме інституційна безпека підприємства забезпечує відповідність його 
господарської діяльності визнаним суспільством соціальним нормам, у тому 
числі нормам чинного законодавства, і сприяє адаптації господарської сис-
теми до змін інституційного середовища бізнесу. У свою чергу, заходи право-
вої безпеки забезпечують досягнення цілей інституційної безпеки підпри-
ємства.

В умовах воєнного часу господарська діяльність підприємств характери-
зується:

– зростанням ризиків і втрат надзвичайної діяльності;
– здійсненням основної діяльності в умовах значного посилення загроз 

форс-мажорних обставин;
– здійсненням операційної діяльності в умовах значних ресурсних (мате-

ріальних, нематеріальних, фінансових, людських) обмежень і втрат;
– зростанням ризиків втрат виробничого потенціалу, кадрових ризиків, 

ризиків переривання виробничого циклу;
– зростанням фінансових та інвестиційних ризиків і втрат тощо.
За даними опитування, проведеного в період 25.05–10.06.2022 Центром 

розвитку інновацій, Офісом з розвитку підприємництва та експорту, націо-
нальним проєктом «Дія.Бізнес» спільно з Advanter Group за підтримки Євро-
пейського Союзу та в межах Ініціативи для відновлення економіки, розвитку 
підприємництва та експорту України, 28 % власників і СЕО українських біз-
несів (877 учасників опитування) повідомили про призупинення діяльності 
(порівнюючи з довоєнним періодом), ще 25 % – працюють, але не на повну 
потужність. Основні причини, що заважають бізнесу під час війни: відсутність 
достатньої кількості клієнтів, капіталу, непрогнозованість ситуації в Україні, 
зруйнованість ланцюгів постачання тощо [17] (табл. 2).
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Таблиця 2
Основні перешкоди бізнесу під час воєнного стану [17]

Основні перешкоди
Оцінка представниками бізнесу, 

залученими до опитування  
(877 власників та СЕО бізнесів)

Відсутність достатньої кількості клієнтів 62 %
Непрогнозованість ситуації в Україні 48 %

Відсутність достатнього капіталу 43 %
Непередбачувані дії держави 29 %

Недоступність кредитних коштів 28 %
Зруйнованість ланцюгів постачання 26 %

Неефектитвна, довга, дорога логістика 23 %
Клієнти не розраховуються 23 %

Відсутність підтримки на рівні України 16 %
Відсутність експертизи в експорті 15 %

Високі податки та збори 15 %
Відсутність сировини, матеріалів тощо 14 %

Перешкоди з боку державних / фіскальних органів 12 %
Відсутність кадрів 10 %

В умовах викликів, загроз і ризиків ведіння бізнесу в період воєнного часу 
забезпечення економічної безпеки підприємства в цілому та його інституцій-
ної безпеки зокрема повинне бути спрямоване на його збереження як цілісної 
господарської системи, суб’єкта підприємництва – юридичної особи. Тобто 
забезпечення інституційної безпеки є першочерговим завданням усіх складо-
вих системи економічної безпеки підприємства.

Слід підкреслити, що:
– збереження бізнесу та його захист від руйнівного впливу загроз і ризи-

ків воєнного часу – це взаємопов’язані процеси забезпечення економічної 
безпеки підприємства: збереження бізнесу – це обов’язкова умова його без-
пеки; у свою чергу досягнення необхідного рівня захисту бізнесу – це мета 
всіх заходів, спрямованих на його збереження;

– збереження бізнесу – це не кінцева мета економічної безпеки підпри-
ємства в умовах воєнного часу, а початковий етап забезпечення захищеності 
підприємства, на якому формуються його можливості та здатність до адапта-
ції бізнесу до нових умов господарювання, інституційних викликів, до реалі-
зації програм відновлення та розвитку бізнесу в майбутньому.

В умовах воєнного часу збереження підприємства як мета інституційної 
безпеки є умовою економічної безпеки бізнесу, його адаптації до нового гос-
подарського порядку, відновлення та розвитку в майбутньому (рис. 1).



94

ISSN 2411-5584.   Економічна теорія та право.   № 3 (50) 2022
83

Рис. 1. Взаємозв’язок цілей інституційної та економічної безпеки підприємства в умовах 
воєнного часу

Збереження бізнесу в умовах воєнного часу базується на здійсненні 
комплексу заходів забезпечення інституційної безпеки підприємства, що 
спрямована на його збереження як відокремленого (економічно, технологічно, 
юридично), самостійного суб’єкта господарської діяльності – юридичної 
особи та цілісної господарської системи від руйнівного впливу загроз та 
ризиків ведіння бізнесу в умовах воєнного часу. На забезпечення інституційної 
безпеки підприємства орієнтовані всі складові системи економічної безпеки.

По-перше, заходи інституційної безпеки підприємства спрямовані на 
забезпечення збереження його статусу як самостійного суб’єкта 
підприємництва – юридичної особи, учасника цивільних, господарських та ін. 
правовідносин.

В умовах воєнного часу інституційному середовищу українського 
бізнесу притаманні кардинальні зміни, пов’язані з:

1) введенням в Україні правового режиму воєнного стану з 24 лютого 
2022 року Указом Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв’язку з російською військовою 
агресією проти України [18] та його продовженням [19–22]. Воєнний стан – це 
особливий правовий режим, що передбачає надання відповідним органам 
державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та 
органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення 
загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, 
усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її 
територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження 
конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних 
інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [23];
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Рис. 1. Взаємозв’язок цілей інституційної та економічної безпеки підприємства 
в умовах воєнного часу

Збереження бізнесу в умовах воєнного часу базується на здійсненні комп-
лексу заходів забезпечення інституційної безпеки підприємства, що спрямо-
вана на його збереження як відокремленого (економічно, технологічно, юри-
дично), самостійного суб’єкта господарської діяльності – юридичної особи 
та цілісної господарської системи від руйнівного впливу загроз і ризиків ве-
діння бізнесу в умовах воєнного часу. На забезпечення інституційної безпеки 
підприємства орієнтовані всі складові системи економічної безпеки.

По-перше, заходи інституційної безпеки підприємства спрямовані на за-
безпечення збереження його статусу як самостійного суб’єкта підприємни-
цтва – юридичної особи, учасника цивільних, господарських та інших право-
відносин.

В умовах воєнного часу інституційному середовищу українського бізнесу 
притаманні кардинальні зміни, пов’язані з:

1) введенням в Україні правового режиму воєнного стану з 24 лютого 
2022 р. Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 
від 24 лютого 2022 р. № 64/2022 у зв’язку з російською військовою агресією 
проти України [18] та його продовженням [19–22]. Воєнний стан – це осо-
бливий правовий режим, що передбачає надання відповідним органам дер-
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жавної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям і орга-
нам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення 
загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усу-
нення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній 
цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних 
прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних 
осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [23];

2) прийняттям нових законодавчих актів, змін і доповнень до актів чинно-
го законодавства. За період 24 лютого – 21 червня 2022 року Верховною Радою 
України було ухвалено 122 закони й 75 постанов. З них економічній політиці 
присвячено 42 документи, правовій політиці – 36, безпеці й обороні – 26, 
галузевому розвитку – 24, соціальній політиці – 14 [24].

В умовах радикальних змін інституційного порядку ведіння бізнесу інсти-
туційна безпека підприємства повинна бути орієнтована на забезпечення за-
хисту й адекватної реалізації в господарській діяльності цивільних прав, 
обов’язків і господарських компетенцій підприємства як юридичної особи. 
На це насамперед спрямована така її складова, як правова безпека, метою якої 
є збереження бізнесу шляхом забезпечення відповідності господарської ді-
яльності підприємства нормам правового режиму воєнного стану.

По-друге, інституційна безпека підприємства передбачає його збереження 
як єдиного майнового комплексу. В умовах воєнного часу одним з основних 
заходів забезпечення інституційної безпеки підприємства, його збереження 
є релокація бізнесу – переміщення підприємства, його майна, виробничих 
потужностей на безпечні території [25]. Станом на 15 липня 2022 р. за про-
грамою релокації в безпечні регіони перемістили 678 українських підпри-
ємств. Із них 68 % (467 підприємств) уже відновили свою роботу. Серед під-
приємств, які вже відновили свою діяльність на новому місці, найбільшу 
частку складають підприємства оптової та роздрібної торгівлі, ремонту авто-
транспортних засобів і мотоциклів (38,7 %), переробної промисловості 
(33,1 %), інформації та телекомунікації (5,9 %), професійної, наукової та тех-
нічної діяльності (5,3 %) [26]. «Після завершення бойових дій підприємства 
повернуться на первинні локації та стануть драйверами відбудови економіки 
в громадах» [27].

Релокація бізнесу спирається на заходи техніко-технологічної, виробничої, 
інформаційної, кадрової, правової, силової (фізичної) безпеки. Значну під-
тримку збереженню підприємств шляхом їх релокації надає держава. Мініс-
терство економіки України здійснює Програму релокації підприємств, що 
включає підтримку бізнесу з підбору місця розташування для потужностей 
підприємства; допомогу з перевезенням на нову локацію; сприяння в розсе-
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ленні працівників і пошуку нових співробітників; підтримку у відновленні 
логістики, закупівлі сировини та пошуку ринків збуту [28]. Постанова Кабі-
нету Міністрів України від 17 березня 2022 р. № 305 «Про особливості робо-
ти акціонерного товариства «Укрпошта» в умовах воєнного стану» регламен-
тує безоплатне перевезення майна вітчизняних підприємств, установ і орга-
нізацій згідно з переліком, який формується Міністерством економіки 
України і передається до Міністерства інфраструктури України [29].

По-третє, інституційна безпека підприємства в умовах воєнного часу орі-
єнтована на його збереження як цілісної господарської системи, що забез-
печується як релокацією (повною чи частковою) бізнесу, так і його перепро-
філюванням – зміною видів господарської, зокрема операційної, діяльності. 
«Рішення щодо перепрофілювання є прикладом боротьби в тилу, яке не лише 
дозволяє продовжити функціонування підприємства, а й напряму допомагає 
ЗСУ. Безумовно, такі підприємства – це свідомий, проактивний бізнес, який 
задає тенденції на ринку» [30].

По-четверте, забезпечення інституційної безпеки підприємства в умовах 
воєнного стану базується на заходах збереження його персоналу, спрямованих 
на безпеку інтелектуально-кадрового потенціалу бізнесу. Заходами інститу-
ційної безпеки в цьому напрямі є релокація та перепрофілювання трудових 
функцій працівників підприємств, можливість надання працівнику відпустки 
в період дії воєнного стану без збереження заробітної плати [31], укладення 
трудових договорів із нефіксованим робочим часом, широке застосування 
моделей фрилансу. На період дії воєнного стану роботодавець має право пере-
вести працівника на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без 
його згоди (за виключенням переведення на роботу в іншу місцевість, де 
тривають активні бойові дії), за таких умов: якщо вона не протипоказана 
працівникові за станом здоров’я; лише для відвернення або ліквідації наслід-
ків бойових дій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити 
під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей; з оплатою праці за ви-
конану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою робо-
тою [31]. У цьому напрямі інституційна безпека підприємства забезпечується 
заходами кадрової, правової, силової (фізичної) безпеки.

По-п’яте, заходи інституційної безпеки підприємства в умовах воєнного 
часу спрямовані на збереження та захищеність його взаємодії з контраген-
тами бізнесу як суб’єкта відносин з постачальниками, посередниками, по-
купцями продукції, банками, страховими компаніями, інвесторами тощо. 
Інституційна безпека забезпечується заходами інтерфейсної, ринкової, фінан-
сової, інвестиційної безпеки, спирається на збереження наявних і пошуки 
нових контрагентів, оцінювання їх надійності.
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По-шосте, збереження бізнесу передбачає захищеність і відновлення його 
фінансових ресурсів та грошових потоків. У цьому аспекті інституційна без-
пека забезпечується заходами грошово-кредитної, бюджетно-податкової, 
страхової, банківської, інвестиційної, фондової складових фінансової безпеки 
підприємства.

Висновки. Інституційна безпека підприємства – це його захищеність від 
деструкції, руйнування та ліквідації як інституційної одиниці національної 
економіки, самостійного суб’єкта господарювання. Захист підприємства як 
об’єкта інституційної безпеки спрямований на забезпечення його захищенос-
ті як економічного інституту в умовах загроз і викликів інституційного серед-
овища бізнесу та його трансформацій.

Загрози та ризики, пов’язані з недосконалістю, суперечливістю, частими 
радикальними змінами формальних і неформальних соціальних норм, що 
формують інституційне середовище бізнесу, мають деструктивний вплив на 
захищеність господарської системи. Завданням інституційної безпеки підпри-
ємства щодо його економічної безпеки є забезпечення його захищеності від 
небезпек, притаманних інституційному середовищу ведіння бізнесу в поточ-
ному й довгостроковому періодах.

Інституційна безпека є умовою та чинником досягнення цілей системи 
економічної безпеки підприємства в цілому та її складових. У свою чергу всі 
підсистеми економічної безпеки спрямовані на забезпечення безпеки підпри-
ємства як інституційної форми підприємництва.

Правова безпека, метою якої є забезпечення захисту можливостей і здат-
ностей підприємства бути ефективним учасником правовідносин у межах 
правового поля, визначеного нормами чинного законодавства, є складовою 
інституційної безпеки.

В умовах воєнного часу забезпечення економічної безпеки підприємства 
повинне бути спрямоване на його збереження як цілісної господарської сис-
теми, самостійного суб’єкта підприємництва – юридичної особи і залежить 
від ефективності заходів інституційної безпеки.
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ENTERPRISE’S INSTITUTIONAL SECURITY AND ITS ENSURING 
IN WARTIME CONDITIONS

Problem setting. Goals, tasks, and mechanisms of economic security of enterprises in 
general and each of its components, in particular institutional security, change significantly 
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during wartime. This is a factor in the actualization of research on the conceptual foundations 
of the enterprise’s institutional security and measures for its provision.

Recent research and publication analysis. Firstly, the theoretical foundations and 
essential characteristics of the enterprise’s institutional security, and secondly, its role in 
ensuring the security of the functioning and development of enterprises as integral economic 
systems from the destructive influence of threats and risks of radical changes in the 
institutional environment of business have not yet received systematic justification and 
disclosure.

Paper objective. The purpose of the article is to substantiate the content, main 
characteristics, and role of enterprise’s institutional security in ensuring its economic 
security and to determine the main directions of institutional security of business in wartime 
conditions.

Paper main body. Achieving the goal of the research included the following stages: 
revealing the characteristics of the enterprise as an institutional form of entrepreneurship 
and an institutional unit of the national economy; definition of the concept of enterprise’s 
institutional security, its main objects, and tasks; disclosure of the relationship between 
institutional and economic security of the enterprise; comparative analysis of institutional 
and legal security of the enterprise; justification of the purpose, main directions, and 
measures for ensuring the enterprise’s institutional security in wartime conditions.

Enterprise as a separated economically, technically and technologically, legally 
independent subject of commercial economic activity is an economic institute, an 
institutional form of entrepreneurship, and an institutional unit of the national economy.

Enterprise’s institutional security is its protection from threats of the institutional 
business environment, the destructive consequences of which are dysfunctions of an 
integrated economic system, its destruction, and liquidation as an institutional form of 
business.

Enterprise’s institutional security is aimed at protecting its functioning and 
development as:

– economic institute and institutional unit of the national economy;
– an integrated economic system operating in the external environment, the elements 

of which can help/hinder its sustainable development, the achievement of business goals, 
and the realization of the interests of its stakeholders;

– a single property complex used for entrepreneurial activity;
– subject of commercial economic activity-legal entity.
Institutional security is closely related to its legal security, the purpose of which is to 

ensure the protection of the company’s opportunities and abilities to be an effective 
participant in legal relations within the legal field defined by the norms of the current 
legislation. Enterprise’s institutional security ensures the compliance of its economic 
activity with social norms recognized by society, including legal norms. In turn, legal 
security measures ensure the achievement of the goals of enterprise’s institutional security.
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In wartime conditions the economic activity of enterprises is characterized by the 
growth of risks and losses of extraordinary activity; by the implementation of the main 
activity in conditions of a significant increase in the threat of force majeure; by the 
implementation of operational activities in conditions of significant resource (material, 
non-material, financial, human) restrictions and losses; by the growth of risks of loss of 
production potential, personnel risks, risks of interruption of the production cycle; by the 
growth of financial and investment risks and losses, etc.

In the conditions of challenges, threats, and risks of conducting business during 
wartime, ensuring institutional security should be aimed at preserving the enterprise as 
an integral economic system, a business entity – a legal entity, and an institutional business 
unit.

Preservation of the enterprise as an institutional form of entrepreneurship is ensured 
by relocation (full or partial) of the business; its repurposing, namely changing the types 
of economic, in particular, operational activity; measures to preserve its personnel, aimed 
at the security of the intellectual and personnel potential of the business; measures of an 
interface, market, financial, investment security aimed at preserving existing and searching 
for new counterparties, restoring financial resources, cash flows, and others.

Conclusion of the research. Threats and risks associated with imperfection, 
inconsistency, frequent/radical changes in formal and informal social norms that form the 
institutional business environment have a destructive effect on the security of the economic 
system. The task of the enterprise’s institutional security in terms of its economic security 
is to ensure its protection from the dangers inherent in the institutional environment of 
conducting business in the current and long-term periods.

Short abstract for an article
Abstract. The concept of enterprise’s institutional security is defined and its relationship 

with legal security is disclosed. The place and role of institutional security in the system 
of economic security of the enterprise is substantiated. It is proved that in wartime 
conditions, the goal of enterprise’s institutional security is its preservation as an integral 
economic system and institutional form of entrepreneurship.

Key words: the enterprise as an institutional unit of the national economy, institutional 
business environment, enterprise’s institutional security, system of economic security of 
the enterprise, legal security, integral economic system, relocation of the enterprise, 
wartime.
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