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Сьогодні в Україні має місце загострення політичного конфлікту та ведення військових дій. 

Результатом таких процесів є зниження економічних показників розвитку, втрата зв’язків між 
суб’єктами господарювання у різних регіонах України, різке зниження показників економічної безпеки 
країни загалом та її підприємств зокрема. 

Вплив дестабілізуючих факторів в значній мірі відчувають і суб’єкти малого бізнесу. Вони є дуже 
вразливими до різких змін зовнішнього економічного середовища, втрата зв’язків з іншими 
контрагентами ринку нерідко призводить до настання кризових ситуацій у вигляді їх банкрутства.  

У сучасний період ефект розвитку малого бізнесу виявляється не тільки на мікроекономічному 
рівні (збільшення обсягів продажу та прибутків), а й, насамперед, у масштабних перетвореннях 
суспільства в цілому. Малий бізнес стабілізує ринок, залучаючи в оборот місцеві сировинні ресурси, 
сприяє розвитку малих міст і селищ, наближаючи місце роботи людей до місця проживання, зменшуючи 
загальні транспортні витрати, знижує навантаження на навколишнє середовище, скорочує безробіття, 
розосереджуючи виробництво (послуги, роботи) по регіонах країни. 

Праці сучасних вітчизняних науковців висвітлюють тенденції та організаційні заходи щодо 
розвитку малого підприємництва: формування інноваційних та інвестиційних систем; управління та 
вдосконалення податкових платежів; фінансування малого бізнесу, системи оцінювання та регулювання 
економічного розвитку, механізмів управління їх розвитком, державної підтримки, розвитку 
інфраструктури та інших напрямів.  

Однак, більшість дослідників пропонують стандартний набір інструментів та механізмів 
розв’язання проблемних питань функціонування й розвитку суб’єктів малого бізнесу без урахування 
особливостей внутрішніх та зовнішніх конфліктних ситуацій, у яких на сьогодні вони функціонують. 
Однотипність шляхів і методів підвищення ефективності розвитку вітчизняних малих підприємств, що 
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розробляються та застосовуються на практиці, призводить до зворотного ефекту й негативно 
позначається на системі їх економічної безпеки. 

Проблеми забезпечення економічної безпеки малих підприємств загострюються повільними 
темпами просування України шляхом інноваційних змін та перетворень, які великою мірою зумовлені 
недооцінюванням ролі та значення малого бізнесу як елемента національної економіки. Тому вирішення 
проблеми підвищення економічної безпеки підприємств малого бізнесу з позицій стимулювання їх 
інноваційного розвитку сьогодні є актуальним та своєчасним. 

У монографії, що рецензується, увага акцентується на сутнісних характеристиках управління 
системою економічної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах внутрішніх та зовнішніх 
конфліктних ситуацій. 

У першому розділі наукової роботи досліджено теоретичні основи організації економічної безпеки 
малих підприємницьких структур. Результати дослідження дозволили визначити економічну сутність 
малого підприємництва та його роль у забезпеченні національної економічної безпеки, виокремити 
особливості формування теорії економічної безпеки малого підприємства та вдосконалити 
методологічний інструментарій системи економічної безпеки суб’єктів малого бізнесу. 

У другому розділі монографії здійснено характеристику стану розвитку та активізації діяльності 
малих підприємств України. Зокрема досліджено особливості взаємодії малих підприємств переробної 
галузі із корпоративним сектором регіону та ключові моменти співпраці вітчизняних і європейських 
підприємств малого бізнесу, проведено кластерний аналіз перспектив розвитку їх інноваційної 
діяльності. 

Третій розділ наукової роботи, що рецензується, присвячено оцінюванню та регулювання впливу 
конфліктних ситуацій на діяльність підприємств малого бізнесу. У цьому контексті досліджено сутність, 
місце та чинники виникнення зовнішніх і внутрішніх конфліктів у господарській діяльності підприємств 
малого бізнесу, розглянуто явище та статистичні прояви рейдерства як різновиду конфліктних ситуацій, 
здійснено оцінювання рівня економічної безпеки малих підприємств України в умовах інформаційних 
конфліктів. 

У четвертому розділі представленої монографії комплексно досліджено процес інноваційного 
розвитку підприємств малого бізнесу з позицій підвищення рівня економічної безпеки. Результати 
дослідження дали змогу провести економічне оцінювання можливостей розвитку інноваційного 
потенціалу підприємств малого бізнесу та його впливу на підвищення рівня економічної безпеки, 
удосконалити механізм формування інноваційних кластерів за участю малих підприємств та розробити 
концепцію управління інноваційною складовою економічної безпеки суб’єктів малого бізнесу. 

П’ятий розділ наукової роботи присвячено розробленню напрямів підвищення ефективності 
функціонування системи економічної безпеки суб’єктів малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій. У 
результаті проведених наукових пошуків автору вдалося удосконалити інструментарій оцінювання 
ефективності економічної безпеки підприємств малого бізнесу, провести оптимізацію процесів 
прогнозування фінансових індикаторів рівня економічної безпеки та здійснити моделювання системи 
моніторингу на основі використання методу штучних нейронних мереж.  

Отже, можна зазначити, що матеріали досліджень, які наведено у монографії, відображають 
результати наукових пошуків стосовно розвитку системи економічної безпеки малого підприємства. 
Зокрема у роботі проведено ґрунтовний аналіз етимології понять, розглянуто та вдосконалено 
методологічні підходи до оцінювання інноваційного розвитку підприємств малого бізнесу, досліджено 
сутність, місце та чинники виникнення внутрішніх і зовнішніх конфліктів у господарській діяльності 
малих підприємств, розроблено напрями підвищення ефективності функціонування системи 
економічної безпеки суб’єктів малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій.  

У процесі роботи над монографією опрацьовано вітчизняні та іноземні публікації за такими 
напрямами досліджень як економічна безпека, розвиток малого бізнесу, інноваційна діяльність. У 
представленій монографії здійснено апробацію запропонованих теоретико-методичних положень у 
практичній діяльності вітчизняних суб’єктів малого бізнесу. Застосування практичних рекомендацій та 
розроблених методичних положень дослідження рекомендовано керівництву вітчизняних малих 
підприємств, науковим працівникам, викладачам, органам державного управління та місцевого 
самоврядування, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів економічних напрямів підготовки. 

Таким чином, слід зазначити, що одноосібну монографію «Управління економічною безпекою 
підприємств малого бізнесу в умовах конфліктних ситуацій: інноваційні підходи» можна рекомендувати 
до відкритого друку. 
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