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Застосування SWOT-аналізу для розробки стратегічних 
напрямів кластероутворення поліграфічних підприємств

Запропоновано методичний  підхід  до формування  стратегічних  напрямів  кластероутворення. 
Описано й обґрунтовано принципи застосування SWOT-аналізу для розробки стратегічних напрямів 
кластероутворення  поліграфічних  підприємств. На основі  результатів  опитування  респондентів 
відібрано  найвпливовіші фактори та  створено таблицю SWOT-аналізу.  Визначено  вплив  сильних 
і  слабких  сторін  на  реалізацію можливостей  і  нейтралізацію  загроз, що  ідуть  від  зовнішнього 
середовища. Побудовано вектор спрямованості розвитку підприємств поліграфії. Наведено етапи 
проведення SWOT-аналізу методом експертних оцінок. Подано результати експертного оцінювання 
факторів, що  впливають  на  рівень  розвитку  поліграфічних  підприємств. Побудовано матрицю 
стратегічного вибору підприємств поліграфії. Сформовано стратегічні напрями кластероутворення 
підприємств  поліграфії.  Визначено, що  стратегічні  напрями  розвитку  кластера  підприємств 
поліграфії мають інноваційно-маркетингову спрямованість. Наведено принципи формування стратегії 
кластероутворення підприємств поліграфії.
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Питання проблематики розвитку кластерів гостро постали в Україні саме 
для поліграфічних підприємств, які завдяки розвитку інформаційних технологій 
опинились у двоякій ситуації. З одного боку, удосконалення матеріально-тех ніч-
ної бази надає можливості отримувати конкурентні переваги за рахунок під-
ви щення рівня якості, виконання індивідуальних замовлень тощо, а з дру го-
го, – популяризація електронних інформаційних джерел веде до зниження по-
питу на паперові видання. Тому забезпечення організаційно-економічного роз-
витку поліграфічних підприємств полягає у використанні сукупності методів 
уп равління організаціями на засадах кластероутворення. Стратегічні напрями 
клас тероутворення поліграфічних підприємств мають розроблятися на основі 
ґрун товного аналізу. Застосування методу експертного оцінювання, а саме 
SWOT-аналізу, надасть можливості для визначення напрямів розробки програми 
заходів. 

Питання реалізації у наукових дослідженнях SWOT-аналізу як важливого 
інструменту стратегічного планування знайшло відображення у публікаціях 
багатьох вітчизняних учених, серед яких Л. Є. Довгань, М. З. Згуровський [1], 
І. М. Тесленок [2], З. Є. Шершньова, О. М. Шляхта [3], а також зарубіжних 
І. Ансофф, П. Браун, Е. Вайнінг, Л. Пал, Г. Фішер, Ф. Ніколс, Ð. Вілсон та 
ін. Їхні праці присвячені розгляду різних складових стратегічного планування, 
зокрема й на основі застосування SWOT-аналізу. 

Економісти зазначають, що SWOT-аналіз є основою для використання 
сильних сторін діяльності та можливостей корегування слабких сторін на основі 
визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Однак у літературі 
недостатньо відображено рівень впливу окремих соціально-економічних і 
виробничо-технічних факторів на діяльність кластера поліграфічних підприємств. 
Отже, ідентифікація та оцінювання рівня впливу факторів є актуальним 
питанням для дослідження кластероутворення.

© С. В. Войтко, І. Ю. Воронкова, 2016.
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Метою статті є застосування SWOT-аналізу для визначення оптимальних 
напрямів стратегічного розвитку кластера поліграфічних підприємств. 
Відповідно до мети передбачено вирішити такі завдання: дослідити складові 
SWOT-аналізу поліграфічних підприємств; обґрунтувати вплив факторів на 
резу льтат виробничо-комерційної діяльності поліграфічних підприємств і перед-
бачити можливі сценарії їх розвитку; надати рекомендації щодо визначення 
стра тегічних напрямів кластероутворення поліграфічних підприємств.

SWOT-аналіз – інструментарій стратегічного планування, який полягає у 
виявленні факторів впливу внутрішнього та зовнішнього середовищ. Факторами 
внутрішнього середовища об’єкта аналізу (фактори, на які об’єкт має вплив) є 
сильні (S) та слабкі (W) сторони, а факторами зовнішнього середовища (на які 
об’єкт не має впливу) є можливості (O) та загрози (T). 

Оцінювання внутрішнього та зовнішнього середовищ у процесі формування 
стратегічних напрямів ґрунтується на виділенні груп факторів, що мають най-
більший вплив на розвиток підприємств об’єкта, у нашому випадку – кластера. 

На основі літературних та інформаційних джерел [3; 4] ідентифіковано 
фак тори впливу на виробничо-комерційну діяльність поліграфічних підпри-
ємств, вра хування яких надасть можливість визначити напрями формування і 
реалізації стра тегії кластероутворення.

Вплив виділених факторів на середньостатистичне поліграфічне підприєм-
ство досліджено переведенням їх з якісного вигляду (наявність) у кількісний 
(бальне оцінювання) методом експертних оцінок із застосуванням безпосеред ньо-
го оці нювання. Фактори, що більшою мірою впливають на виробничо-комерцій-
ну діяль ність поліграфічних підприємств України, за допомогою експертних оці-
нок визна чено за такими етапами: формування цілей експертного опитування; 

 Таблиця 1 
SWOT-аналіз підприємств поліграфії 

 Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 
Наявність освіченого 

працездатного людського 
капіталу 7 

Залежність від технічних 
характеристик наявного 

поліграфічного обладнання - 5 
Підвищення якості поліграфічної 

продукції 6 
Наявність товарів-замінників у сфері 

IT - 6 
Наявність ефективного 

маркетингу 7 
Низький рівень маржинального 

прибутку - 5 
Усього (S) 20 Усього (W) - 16 

Внутрішні фактори (Y) = Сильні сторони (S) + Слабкі сторони (W) 4 В
ну

тр
іш

ні
 ф

ак
то

ри
 

Можливості (О) Загрози (T) 

Використання нових технологій 5 
Розбалансованість структури 

економіки України - 7 
Розширення ринків збуту 
поліграфічної продукції 7 Високий рівень конкуренції - 7 

Наявність стійкого рівня попиту 
на поліграфічну продукцію 5 Високий рівень інфляції - 3 

  

Залежність від імпорту поліграфічного 
обладнання, комплектуючих і 

матеріалів - 7 
Усього (O) 17 Усього (T) - 24 

Зо
вн

іш
ні

 ф
ак

то
ри

 

Зовнішні фактори (Х) = Можливості (O) + Загрози (T) - 7 
Побудовано авторами. 
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під готовка анкети; визначення чисельності та складу експертів; опитування екс-
пертів; обробка та аналіз результатів експертного опитування, визначення стра-
тегічних напрямів кластероутворення підприємств поліграфії. 

Ðезультати опитування респондентів (осіб, діяльність яких прямо або опо-
середковано пов’язана з виробничо-комерційною діяльністю підприємств полі-
графії) надають можливості відібрати найвпливовіші фактори та створити таб-
лицю SWOT-аналізу (табл. 1).

Рис. 1. Вектор спрямованості розвитку підприємств поліграфії
Побудовано авторами.

 Таблиця 2 
Матриця стратегічного вибору (TOWS-аналіз) 

  Внутрішні фактори 
  Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

М
ож

ли
во

ст
і 

(О
) 

 
Стратегія SO-OS 

Максі-максі 
(стратегія успіху) 

 

 
Стратегія WO-OW 

Міні-максі 
(стратегія конкуренції) 

Зо
вн

іш
ні

 ф
ак

то
ри

 

За
гр

оз
и 

 
(Т

) 

 

Стратегія SТ-TS 
Максі-міні 

(стратегія збереження) 
 

 

Стратегія WT-TW 
Міні-міні 

(стратегія оборони) 

Побудовано авторами. 
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Формування чіткого уявлення про те, як сильні та слабкі сторони впли ва-
ють на реалізацію можливостей і нейтралізацію загроз, що ідуть від зовнішньо го 
середовища, відбуваються на основі побудови вектора спрямованості (рис. 1).

Вектор спрямованості міститься у квадранті TS, що вказує на те, що попри 
несприятливі умови зовнішнього середовища, підприємства поліграфії мають по-
тенціал для реалізації обраної стратегії.

Ðезультати SWOT-аналізу трансформуються у матрицю TOWS, яка фор-
мується на основі різних комбінацій: сильні сторони – можливості, сильні сто-
рони – загрози, можливості – слабкі сторони, слабкі сторони – загрози тощо 
(табл. 2).

Отже, за класичною теорією стратегічного планування для розвитку полі-
графічних підприємств має бути обрана стратегія збереження.

Матриця стратегічного вибору підприємств поліграфії побудована на ос но-
ві застосування експертних оцінок ступеня взаємозалежності основних харак-
теристик SWOT-аналізу за 7-бальною шкалою (табл. 3). 

Дані з табл. 3 свідчать, що серед сильних сторін значний потенціал мають, 
за оцінками експертів, наявність ефективного маркетингу та підвищення рів-
ня якості поліграфічної продукції. Досягнення цих результатів можливе із 
застосуванням таких зовнішніх факторів, як використання нових технологій 
і розширення ринків збуту. До слабких сторін експерти віднесли залежність 
від технічних характеристик наявного поліграфічного обладнання та низький 
рівень маржинального прибутку. Вибір стратегії на основі використання нових 
технологій може послабити дію цих негативних факторів. Серед загроз найбільше 
значення має високий рівень конкуренції. Фактори, що відображають сучасний 
стан економіки України, безпосередньо для поліграфічних підприємств не є іс-
тот ними. Узагальнення результатів надає підстави для формування шести стра-
тегічних напрямів розвитку кластера поліграфічних підприємств:

 Таблиця 3 
Матриця стратегічного вибору (TOWS-аналіз) підприємств поліграфії 
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−	 забезпечення стійкого рівня попиту на поліграфічну продукцію та розширен-
ня ринків збуту за рахунок ефективного маркетингу; 

−	 забезпечення стійкого рівня попиту на поліграфічну продукцію за рахунок 
підвищення рівня якості поліграфічної продукції;

−	 забезпечення високого рівня конкурентоспроможності за рахунок підвищен-
ня рівня якості поліграфічної продукції й ефективного маркетингу;

−	 зменшення залежності від технічних характеристик наявного поліграфічно-
го обладнання за рахунок розширення ринків збуту;

−	 послаблення впливу наявності товарів-замінників у сфері IT за рахунок вико-
ристання нових технологій;

−	 формування інституційної одиниці для забезпечення положень, отриманих 
на основі матриці SWOT-аналізу.
Визначені стратегічні напрями розвитку кластера підприємств поліграфії 

ма ють інноваційно-маркетингову спрямованість. Для розширення діапазону до-
слі дження проведено нормування та ранжування всіх факторів і побудовано мат-
рицю впливу на результат діяльності поліграфічних підприємств (табл. 4).

Експертами було встановлено, що:
−	 найсуттєвішим виявився вплив фактора розширення ринків збуту полі гра-

фічної продукції на наявність ефективного маркетингу та на використання 
нових технологій;

−	 формування стійкого рівня попиту на поліграфічну продукцію та подолання 
високого рівня конкуренції має відбуватися на основі таких об’єктів впливу, 
як підвищення рівня якості поліграфічної продукції, наявності ефективного 
маркетингу, використання нових технологій, розширення ринків збуту полі-
графічної продукції;
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−	 більшість зовнішніх факторів не має прямого впливу на розвиток полі-
графічних підприємств. 
Ðезультати оцінювання рівня впливу факторів надають підстави ствер джу-

вати, що високого рівня розвитку поліграфічні підприємства досягнуть за умови 
реалізації можливостей за рахунок використання сильних сторін.

Ðозробка та реалізація стратегічних напрямів кластероутворення полі-
гра фічних підприємств має ґрунтуватися на принципах: орієнтації на довго-
строкові глобальні цілі підприємств, що є складовими кластера; багато варі-
антності напрямів розвитку; безперервності та постійної адаптації до змін; 
комп лексності, узгодженості стратегічних рішень за окремими напрямами 
діяль ності підприємств, видами ресурсів, функціями тощо. Стратегічні напрями 
кластероутворення підприємств поліграфії мають реалізовуватись комплексно і 
відповідно до принципів корпоративного управління високого рівня. Визначені 
стратегічні напрями надають можливості сформувати програму заходів, розробка 
якої може стати напрямом подальших досліджень.

Запропонований інструментарій передбачає використання SWOT-аналізу 
ме тодом експертних оцінок. Положення методу надають можливості визначити 
стратегічні напрями кластероутворення підприємств поліграфії на основі аналі-
зування факторів впливу.

Науковою новизною є удосконалений методичний підхід до формування та 
використання інструментарію стратегічного планування для підприємств полі-
графії, який, на відміну від наявних, надає можливості на основі методу SWOT-
аналізу із залученням експертів здійснити розробку стратегічних напрямів клас-
тероутворення поліграфічних підприємств.

Подальших наукових досліджень потребує аналізування результатів впро-
вадження цього методичного підходу для розробки програмно-цільового забез-
печення кластероутворення підприємств поліграфії.
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Voytko S. V., Voronkova I. Y. Use of SWOT analysis for development of strategic directions for the cluster 
formation in printing company

The relevance of the problem of cluster development is acute for printing companies in Ukraine. They have appeared 
in ambiguous situations due to the development of information technology. Improvement of material-technical base 
provides the possibility of obtaining competitive advantages by increasing the level of quality, on the one hand. On the 
other hand, individual orders popularization of electronic information sources leads to lower demand for the paper 
edition. Therefore, the organizational and economic development of the printing plants is using a range of techniques 
of management of organizations on the basis of clustering. Strategic directions clustering, printing enterprises should 
be developed on the basis of extensive analysis. The method of estimation called SWOT analysis and it will provide 
opportunities for identifying areas of program development activities. 

The aim of the article is to use the SWOT analysis to determine the optimal strategic development of the cluster 
printing companies. According to the purpose provided to solve the following tasks: to investigate the components of 
SWOT analysis printing companies; to substantiate the influence of factors on the result of commercial and production 
activity of printing enterprises and to foresee the possible scenarios of their development; to provide guidelines for 
determining strategic areas clustering of printing businesses.

The article identified the factors of influence on production and commercial operations of printing businesses, 
which will allow determining the directions of formation and implementation of strategy closteroviridae.

Study on influence of selected factors of the average printing company implemented their quality of (the presence) 
to quantitative (magnitude estimation) method of expert estimations with use of direct assessment. Determine the factors 
that largely affect manufacturing and commercial activities of the printing enterprises in Ukraine. It helps of expert 
evaluations carried out in the following stages: formation of goals of the expert survey; preparation of questionnaires; 
determination of the size and composition of experts; expert survey; processing and analysis of the results of the expert 
survey, the definition of the strategic direction of clusters of firms printing. 

The generalization of the results gives grounds for formation of the 6 strategic directions of development of cluster 
printing companies. Innovation and marketing orientated is defined strategic direction for the cluster development of 
printing companies.

Therefore, the proposed Toolkit includes the use of SWOT analysis method of expert evaluations. Provision of 
method provides the possibility of determining strategic directions for the clustering of the enterprises of the printing 
industry based on the analysis of factors of influence.

Scientific novelty is an improved methodological approach to the formation and use of Toolkit of strategic planning 
for enterprises of printing. However, in contrast to existing method SWOT analysis provides opportunities to develop 
strategic directions for the clustering of printing businesses.

Keywords: cluster, cluster  formation, SWOT-analysis, expert assessments,  impact  factors, printing companies, 
strategy, strategic directions. 
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