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Вагнер І.М. Організація та методика стратегічного аналізу в управлінні
підприємством.  Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.09  бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної
діяльності) / Львівська комерційна академія. – Львів, 2011.
Дисертація присвячена дослідженню теоретичних положень і розробленню практичних
рекомендацій з удосконалення організації та методики стратегічного аналізу в управлінні
підприємством.
У роботі розглянуто економічну суть стратегічного аналізу на сучасному етапі розвитку
економіки. Розроблено організаційне забезпечення стратегічного аналізу для підприємств
галузі з метою вибору та використання найбільш раціональних інструментів аналізу для
оцінки стратегічного потенціалу, формування стратегії розвитку з урахуванням імовірних
змін у зовнішньому і внутрішньому середовищі та можливого їх впливу на діяльність
суб’єкта господарювання. Удосконалено методику стратегічного аналізу в управлінні
підприємствами автомобільного вантажного транспорту та відповідно до обраних стратегій
подальшого розвитку запропоновано відповідні розрахунки доцільності їх упровадження з
використанням економіко-математичних прийомів: U  критерію Манна  Уїтні,
коефіцієнтів Спірмена (rs) і Персона (  2 ), що дає можливість прогнозувати результати
діяльності підприємства.

