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 У монографії з'ясовується теоретична суть і предметний зміст 

економічного аналізу та оцінки ділового партнерства суб'єктів 

підприємництва. Формулюються основні положення методології 

аналітичного дослідження процесу ділової взаємодії в умовах формування 

ринкового середовища України.  

 Особливу увагу звертається на вибір основних критеріїв оцінки 

перспективності потенційних партнерів. Такими критеріями виступають 

фінансовий стан, комерційні можливості та конкурентоспроможність 

підприємства - потенційного партнера. Розроблені та обґрунтовані 

пропозиції щодо активізації розвитку ділового партнерства вітчизняних 

підприємств.  
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