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Воронюк Є. В., Чепелюк М. І. Інституціональний підхід до формування економічної безпеки підприємницької 
діяльності в Україні та світі

У статті розглянуто інституціональний підхід до організації економічної безпеки підприємницької діяльності. Зазначено, що слід фокусувати 
увагу на діючому комплексі норм, правил, нормативів, організаційних структур, які сприяють гармонічному розвитку підприємництва, а також 
на впливі інституцій на підприємництво та його економічну безпеку. Визначено роль держави у формуванні інституційного середовища без-
печного ведення господарської діяльності. Запропоновано складові інституційного середовища організаційного забезпечення економічної без-
пеки підприємництва. Встановлено, що формування економічної безпеки підприємницької діяльності на міжнародних ринках вимагає від сучасних 
підприємств своєчасної ідентифікації потреб зовнішнього середовища та оперативної адаптації до них як необхідної передумови забезпечення 
сталого зростання конкурентоспроможності національної економіки. Визначено місце України в міжнародних індексах розвитку (Doing Business 
та Forbes, який складає рейтинг найкращих країн для ведення бізнесу) та якість проведення реформ щодо покращення бізнес-клімату та підпри-
ємницької активності в країнах світу. Проаналізовано досвід різних країн у сфері забезпечення економічної безпеки підприємницької діяльності. 
Висвітлено особливості державної політики країн з високим рівнем економічного розвитку по забезпеченню економічної безпеки підприємницької 
діяльності. Визначено особливості застосування зарубіжного досвіду формування економічної безпеки підприємництва в умовах України. 
Ключові слова: економічна безпека, підприємницька діяльність, інституціональний підхід, економічна безпека держави, міжнародний досвід, сві-
това економіка, транснаціональне співробітництво, міжнародні організації.
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Воронюк Е. В., Чепелюк М. И. Институциональный подход  
к формированию экономической безопасности  

предпринимательской деятельности в Украине и мире
В статье рассмотрен институциональный подход к организации 
экономической безопасности предпринимательской деятельности. 
Указано, что следует фокусировать внимание на действующем ком-
плексе норм, правил, нормативов, организационных структур, кото-
рые способствуют гармоничному развитию предпринимательства, 
а также на влиянии институтов на предпринимательство и его 
экономическую безопасность. Определена роль государства в форми-
ровании институционной среды безопасного ведения хозяйственной 
деятельности. Предложены составляющие институционной среды 
организационного обеспечения экономической безопасности предпри-
нимательства. Установлено, что формирование экономической без-
опасности предпринимательской деятельности на международных 
рынках требует от современных предприятий своевременной иден-
тификации потребностей внешней среды и оперативной адаптации 
к ним как необходимой предпосылки обеспечения устойчивого роста 
конкурентоспособности национальной экономики. Определено место 
Украины в международных индексах развития (Doing Business и Forbes, 
который составляет рейтинг лучших стран для ведения бизнеса) и 
качество проведения реформ по улучшению бизнес-климата и пред-
принимательской активности в странах мира. Проанализирован 
опыт разных стран в сфере обеспечения экономической безопасно-
сти предпринимательской деятельности. Отражены особенности 
государственной политики стран с высоким уровнем экономического 
развития по обеспечению экономической безопасности предпринима-
тельской деятельности. Определены особенности применения зару-
бежного опыта по формированию экономической безопасности пред-
принимательства в условиях Украины. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, предприниматель-
ская деятельность, институциональный подход, экономическая без-
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Voroniuk Ie. V., Chepeliuk M. I. The Institutional Approach  
to the Formation of Economic Security of the Entrepreneurial Activities  

in Ukraine and Worldwide
The article considers the institutional approach to organization of economic 
security of entrepreneurial activities. It is indicated that attention should be 
focused on the current set of norms, rules, regulations, organizational struc-
tures that contribute to the harmonious development of entrepreneurship, 
as well as the impact of institutions on entrepreneurship and its economic 
security. The role of the State in shaping the institutional environment of a 
secure economic activity is defined. The components of institutional environ-
ment of the organizational security of entrepreneurship are suggested. It is 
determined that the formation of economic security of entrepreneurial ac-
tivities in international markets requires modern enterprises to timely identify 
the needs of the external environment and quickly adapt to them as neces-
sary prerequisites for ensuring sustainable growth of competitiveness of the 
national economy. Ukraine's place in the international development indices 
(Doing Business and Forbes, which compose the ranking of the best countries 
for business activities) and the quality of conduct of reforms to improve the 
business climate and entrepreneurial activities worldwide, is defined. The ex-
perience of different countries in ensuring the economic security of entrepre-
neurial activities is analyzed. The features of the State policy in the countries 
with high levels of economic development to ensure the economic security 
of entrepreneurial activities are reflected. The peculiarities of applying for-
eign experience on the formation of economic security of entrepreneurship 
in Ukraine are defined. 
Keywords: economic security, entrepreneurship, institutional approach, eco-
nomic security of the State, international experience, world economy, trans-
national cooperation, international organizations.
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опасность государства, международный опыт, мировая экономика, 
транснациональное сотрудничество, международные организации.
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Економіка країни – це динамічна система, функ-
ціонування якої неможливе без взаємоузго-
дження основних векторів розвитку із сучас-

ними вимогами соціальної, правової, екологічної та 
інших сфер життя. Такий механізм потребує деталь-
ної уваги до інституцій, які забезпечують його сталу 
роботу, адже на сучасному етапі розвитку економіки 
України забезпечення її економічної безпеки нале-
жить до найважливіших національних інтересів. Змі-
на політичного та економічного вектора подальшого 
розвитку України потягла за собою необхідність ство-
рення нових інституційних умов, в рамках яких про-
ходило реформування законодавчої бази країни. Од-
ним із наслідків реформування для підприємництва 
стала зміна умов функціонування бізнес-структур на 
території країни. Це привело до того, що організація 
економічної безпеки підприємницької діяльності за-
знала суттєвих інституційних перетворень, які по-
требують наукового аналізу. Крім того, існує суттєвий 
брак нормативної бази в структурному забезпеченні 
економічної безпеки, з огляду на реформування сис-
теми державного управління, розпочатого в Україні. 
Змістовний аналіз світового досвіду щодо організації 
економічної безпеки підприємницької діяльності з 
метою її подальшої адаптації до українських реалій 
є необхідною умовою ефективного та стабільного 
функціонування національної економіки в цілому.

Питання економічної безпеки підприємницької 
діяльності в контексті інституціонального підходу 
досліджували такі вчені, як Т. Веблен, С. Сорокіна,  
Н. Лоханова, К. Нюстрьом, В. Геєць та інші. Авторами 
було розглянуто фактори та чинники інституціональ-
ного підходу, але постійно змінювані конкурентні 
умови, інформаційний вплив, зміни нормативно-пра-
вової бази потребують оновлення інституціонально-
го підходу до формування економічної безпеки під-
приємницької діяльності, чим обумовлена необхід-
ність комплексного дослідження.

 Інституціональний підхід до формування еко-
номічної безпеки підприємницької діяльності форму-
ється на багатоаспектному розумінні поняття «інсти-
туції». Так, С. Г. Сорокіна у своїй вступній статті до пра- 
ці Т. Веблена [1, с. 6] висловлює думку про те, що тер-
мін «інституціоналізм» розглядається через поняття: 
«інституція» (встановлення, звичай, порядок, при-
йнятий у суспільстві) та «інститут» (закріплення зви-

чаїв і порядків у вигляді закону або закладу). Поділ 
цих понять досить умовний, оскільки в концепціях 
інституціоналістів вони мають надзвичайно широкий 
і розмитий зміст.

Організація економічної безпеки підприєм-
ницької діяльності безпосередньо пов’язана з інсти-
тутами в політичній, соціологічній, фінансовій та ін-
ших сферах. Так, на думку Н. О. Лоханової, до числа 
найбільш проблемних інституціональних чинників 
для розвитку бізнесу в Україні належать: «рівень ко-
рупції, податкове регулювання, недостатній доступ 
до фінансування, рівень податків, інфляція, політич-
на нестабільність, рівень криміналу і крадіжок тощо» 
[2, с. 11].

Значна кількість публікацій зосереджена на да-
ній проблематиці, проте в процесі дослідження не 
було виявлено досвіду формування економічної без-
пеки підприємницької діяльності в Україні чи світі, 
що доводить актуальність даного дослідження.

Завданнями статті є: 
 визначення основних положень інституціо-

нального підходу до формування економічної 
безпеки підприємницької діяльності в Украї-
ні, враховуючи світовий досвід;

 розкриття ролі держави в підприємницькій 
діяльності за рахунок формування інститу-
ційного середовища економічної безпеки під-
приємництва в Україні;

 аналіз складових інституційного середовища 
організації економічної безпеки підприєм-
ницької діяльності в Україні та світі.

 

У сучасних умовах стає очевидним питання 
щодо формування економічної безпеки під-
приємницької діяльності, особливо коли це 

стосується виходу організації на міжнародні ринки. 
Так, Україна, завдяки своєму географічному поло-
женню, викликає значний інтерес з боку зарубіжних 
держав. Основною перешкодою для встановлення 
економічної залежності країни є розмиті орієнтири 
розвитку, а саме: невизначеність власних позицій 
на світовому ринку та відсутність чітких стратегіч-
них планів розбудови економіки, що, своєю чергою, 
негативно впливає на світовий авторитет країни.  
У зв’язку з цим формування економічної безпеки 
підприємницької діяльності в Україні вимагає комп-
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лексного підходу з використанням довгострокової 
стратегії щодо перспективи розвитку національної 
економіки України та запровадження вдалого досвіду 
світових інституцій.

Державні інституції, не тільки як норми і прави-
ла, а й організаційні структури, впливають на безпеч-
не ведення господарської діяльності. При цьому слід 
зауважити, що підприємництво виступає водночас  
і як продуцент, і як реципієнт установлених форматів 
безпечного ведення господарської діяльності. 

У рамках інституціонального підходу важливу 
роль у формуванні економічної безпеки підприєм-
ництва відіграє держава як основний стейкхолдер 
країни. Зокрема, органами державної влади та упо-
вноваженими особами формуються такі елементи 
інституційного середовища економічної безпеки гос-
подарської діяльності, як: нормативна правова база; 
розробка та впровадження програм допомоги під-
приємництву; розробка методів взаємодії підприєм-
ців з органами державної влади та інші.

Крім цього, на думку К. Нюстрьома (K. Nyström), 
«існує декілька причин, за яких можна стверджува-
ти про наявність зв’язку між розміром уряду країни 
та підприємництвом. По-перше, великий державний 
сектор може зменшити масштаби ринку, доступні 
для потенційних підприємців. У сферах послуг, таких 
як освіта та охорона здоров’я, наявний високий рі-
вень діяльності, що фінансується державою, що явно 
впливає на можливості приватних осіб займатися під-
приємницькою діяльністю в цих сферах. По-друге, 
великий урядовий сектор, який характеризується 
системою соціального забезпечення, також впливає 
на стимули стати підприємцем, тобто зменшує під-
приємництво на основі необхідності. Нарешті, … роз-
галужена система соціального забезпечення також 
зменшує стимули до формування багатства, що важ-
ливо для активізації підприємництва» [3]. Тобто уряд, 
як інституція, має прямий вплив на організацію без-
печного середовища для розвитку підприємництва. 

Процес економічного розвитку країни має ба-
гатоаспектний характер, і його втілення за-
вжди формує нові завдання в різних сферах 

державної діяльності. Зокрема, він потребує утворен-
ня нових інституційних структур, метою яких постає 
гармонізація процесу розвитку держави в цілому, че-
рез формування більш дієвих умов функціонування 
конкретної чи міжгалузевої сфери: бізнес-середови-
ща; соціальної політики; громадського та місцевого 
самоврядування тощо. 

Аналізуючи міжнародний досвід країн з точ-
ки зору рівня економічної безпеки підприємництва, 
необхідно окремо виділити країни зі стабільною 
економічною системою. Політика таких країн, як Ве-
ликобританія, Іспанія, Італія, Франція, Нідерланди, 
Німеччина, переважно спрямована на підтримку іс-
нуючого рівня безпеки підприємців та особистої еко-

номічної безпеки громадян. Такі країни, як Болгарія, 
Чехія, Румунія, Польща, Словаччина, Угорщина, що 
стали новими країнами – учасницями ЄС, знаходять-
ся на завершальному етапі реформ із загального рів-
ня економічної безпеки країни. 

Концепція економічної безпеки США має за 
основу забезпечення економічних інтересів власних 
виробників у боротьбі з конкурентами на світових 
ринках завдяки посиленню стану економічної без-
пеки та правової захищеності підприємницької ді-
яльності. Таким чином, конкурентоспроможність 
національної економіки США досягається завдяки 
підтримці власних товаровиробників та завоюванню 
нових міжнародних ринків.

Формування економічної безпеки підприєм-
ницької діяльності на міжнародних ринках 
вимагає від сучасних підприємств своєчас-

ної ідентифікації потреб зовнішнього середовища й 
оперативної адаптації до них як необхідної передумо-
ви забезпечення сталого зростання конкурентоспро-
можності національної економіки. Так, у престижно-
му світовому рейтингу Doing Business від Світового 
банку Україна піднялася на чотири позиції в рей-
тингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2018. 
Таким чином, Україна опинилася на 76 місці зі 190 
країн. Один пункт у рейтингу є можливістю залучи-
ти близько 600 млн дол. інвестицій для вітчизняного 
підприємництва [12; 13]. 

З травня 2018 р. 128 країн світу здійснили ре-
кордні 314 нормативних реформи щодо покращення 
бізнес-клімату та підприємницької активності. Май-
же третина всіх реформ, записаних у рейтингу 2018 
р., були реалізовані у двох напрямках: відкриття біз-
несу та забезпечення виконання контрактів. Країни 
Європи, Центральної Азії та Африки до півдня від 
Сахари взяли найактивнішу участь у реформуванні 
інституційної бази у 2018 р. Чотири з п’яти зазначе-
них країн суттєво покращили умови для підприєм-
ницької діяльності. У цілому було проведено 107 ре-
форм, в Африці на південь від Сахари вчергове було 
зафіксовано їх рекордну кількість у 2018 р. [12; 13]. 

Україна зайняла 80 місце в списку Forbes, який 
складає рейтинг найкращих країн для ведення бізнесу 
на 2018 р. Як зазначається, такий список очолила Ве-
ликобританія, за нею йдуть Нова Зеландія, Нідерлан-
ди, Швеція та Канада, Польща зайняла 34-е, Росія –  
54-е, а Молдова – 84-е місця. Forbes складає рей-
тинг на основі даних про найбільші економіки світу 
за останні 12 років. Журнал оцінює 153 країни за 15 
критеріями, такими як рівень корупції, свобода (осо-
биста, торгова та фінансова), бюрократизм і захище-
ність інвесторів, рівень економічної безпеки країни. 
Закріплення такого результату неможливе без ство-
рення принципово нової системи норм та інституцій, 
що спрямовані на оновлення та активізацію розвитку 
рівня підприємства [12; 13].



Е
К
О
Н
О
М
іК

А
	

	М
ЕХ

АН
ІЗ

М
И

 Р
ЕГ

УЛ
Ю

ВА
Н

Н
Я 

ЕК
О

Н
О

М
ІК

И

89БІЗНЕСІНФОРМ № 9 ’2019
www.business-inform.net

У рамках створення безпечних умов для гармо-
нічного розвитку підприємництва в Україні 
було розроблено та прийнято «Стратегію роз-

витку малого і середнього підприємництва на період 
до 2020 року». Реалізація цього комплексного до-
кумента зумовила «необхідність утворення нового 
консультативно-дорадчого органу при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі Офісу малого і се-
реднього підприємництва» [4]. Формування урядом 
країни нового, додаткового органу демонструє прак-
тичні наслідки втілення інституціонального підходу 
до організації безпечного бізнес-середовища.

Інституційне середовище організації економіч-
ної безпеки підприємницької діяльності містить не 
тільки державні інституції. Воно являє собою комп-
лекс структур, правил і нормативів, які є похідними 
багатьох складових підприємницької діяльності. За-
гальну структуру інституційного середовища наведе-
но на рис. 1.

конує функції продуцента додаткових структур інсти-
туційного середовища, якщо їх впровадження необхід-
но з огляду на процеси економічного та політичного 
розвитку та відповідно до потреб підприємництва. 
Так, урядом у відповідь на ініціативу Мінекономроз-
витку було запроваджено проведення «дерегуляцій-
них Кабмінів». У рамках цього проекту проводиться 
оперативний розгляд тих нормативно-правових актів, 
прийняття котрих може «зменшити регуляторний 
тиск на бізнес і покращити бізнес-клімат» [6].

Громадські інституції виконують інформаційні 
функції та об’єднують суб’єктів підприємницької ді-
яльності в окремі групи за спеціалізованим, галузе-
вим спрямуванням. Одним із гравців серед громад-
ських інституційних структур у сфері бізнесу є Офіс 
ефективного регулювання (Better Regulation Delivery 
Office) – «незалежний експертно-аналітичний центр, 
який фінансується Європейським Союзом в рамках 
проекту FORBIZ та Ініціативи EU4 Business» [7]. За-
вдяки їх роботі скасовано більше 900 нормативно-
правових атів, які погіршували умови ведення біз-
несу; запроваджено платформу «PRO» – Платформу 
ефективного регулювання, яка сприяє підприємниць-
кій активності, розповідаючи початківцям про етап-
ність відкриття різних видів господарської діяльнос-
ті, та містить інші сервіси для сприяння діалогу між 
бізнесом та урядом, зокрема допомагає підприємцям 
зрозуміти та виконувати встановлені державою стан-
дарти та контролювати процес їх формування [8].

В умовах впровадження реформи державно-
го управління окремого значення набувають 
місцеві інституційні структури. Зокрема, де-

централізація передбачає формування умов і норма-
тивно-правової бази для впровадження програмно-
планових актів, реалізації державних концепцій. Так, 
відповідно до обраного в країні вектора децентраліза-
ції влади, Кабінет Міністрів підготував проект «Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку на період до 
2020 року» [9]. У рамках цієї стратегії окрема увага 
буде приділятися реформуванню місцевих органів ви-
конавчої влади та системі місцевого самоврядування. 
Такі інституційні умови створять ще більш безпечне 
середовище для функціонування бізнес-структур і 
будуть сприяти розвитку підприємництва за раху-
нок державних замовлень. Як доповів віце-прем’єр-
міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі 
України Степан Кубів у червні 2019 р., «сьогодні в гро-
мадах малий і середній бізнес є основним учасником 
торгів у системі Прозорро.Продажі. Кожного місяця в 
ній реєструються майже 5 тисяч нових постачальни-
ків, серед яких майже 80% – це представники місцево-
го бізнесу, що діють в межах 1–2 областей» [10].

Економічні інституції поділяються на фінансові 
та страхові, котрі постають учасниками відносин між 
державою та суб’єктами господарювання. При цьому 
фінансовий сектор впливає на підприємництво, на-

Наднаціо-
нальні 

інституції

Локальні 
інституції

Громадські 
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інституції

Правові
інституції
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підприємницької 
діяльності

Рис. 1. Складові інституційного середовища організації 
економічної безпеки підприємницької діяльності

Так, до інституцій наднаціонального характе-
ру належать структури в різних сферах діяльності, 
які орієнтовані на транснаціональне співробітни-
цтво. Сюди також відносяться міжнародні органі-
зації, рішення яких мають як консультативний, так  
і обов’язковий характер для органів державної влади. 
Наприклад, Міжнародна організація праці, учасни-
ком якої Україна є з 1954 р. Ця спеціалізована устано-
ва ООН упродовж своєї діяльності ухвалила 189 кон-
венцій і 202 рекомендації. Завдяки цій інституційній 
установі в країнах-учасниках впорядковано трудові 
відносини, реформовано трудове законодавство, ви-
коренено дитячу та примусову працю [5]. 

Урядові структури, як і уряд сам по собі, як було 
зазначено вище, являє собою окрему інституцію та ви-
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громаджуючи кредитні проценти та встановлюючи 
розцінки на свої послуги. В Україні активно форму-
ється ринок небанківських фінансових установ, які 
також пропонують кредитування малого та серед-
нього бізнесу; попит на отримання кредитів у бан-
ківських установах збільшився з 5 254 640 млн грн у 
2018 р. до 5 736 136 млн грн на липень 2019 р. [11]. 
Це говорить про те, що немонетарні методи регу-
лювання економіки, створення нових економічних і 
фінансових інституцій призвело до підвищення під-
приємницької активності та збільшення купівельної 
спроможності громадян.

Досить важливими для безпечного ведення 
підприємницької діяльності постають інституційні 
утворення правового спрямування. Вони являють 
собою специфічну галузь, оскільки мають дисциплі-
нарний характер. Саме цими інституціями забезпечу-
ється створення правил, принципів і форматів діяль-
ності всіх інших інституцій. До цього сектора нале-
жать: уряд країни, правоохоронні органи, суди та інші 
структури, метою яких є створення та впровадження 
нормативно-правової бази та нагляд за дотриманням 
встановлених норм і правил. 

ВИСНОВКИ
Таким чином, з позиції інституціонального під-

ходу до формування економічної безпеки підприєм-
ницької діяльності, слід фокусувати увагу на діючому 
комплексі норм, правил, нормативів, організаційних 
структур, які сприяють гармонічному розвитку під-
приємництва, а також на впливі інституцій на під-
приємництво та його економічну безпеку. Сьогодні 
у векторі децентралізації та євроінтеграції в Україні 
створюється багато інституційних структур, як ор-
ганізаційних так і нормативних, але все ж таки осно-
ва роль в інституціональному підході належить дер-
жаві. Розгляд позитивного досвіду світових держав  
з формування економічної безпеки підприємницької 
діяльності вказує на потребу вдосконалення інститу-
ціональних підходів до економічної безпеки країни  
в цілому та на рівні підприємств. Так, на основі де-
тального аналізу Україна зможе створити інституцій-
не середовище економічної безпеки підприємницької 
діяльності, яка буде направлене на досягненні сталого 
та ефективного розвитку національної економіки.     
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