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ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ МІЖНАРОДНОЇ  
ВИРОБНИЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

FORMING THE MECHANISM OF INTERNATIONAL 
PRODUCTION COOPERATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Гіпотезою дослідження постало використання як методологічної бази формування механізму міжна-

родної виробничої кооперації промислових підприємств методів та принципів системної інженерії, які да-
ють змогу визначити ієрархічну підпорядкованість розширеного кола суб’єктів інтеграції та забезпечити 
прояв емерджентних ефектів під час реалізації проєктів кооперації суб’єктів різних національних юрисдик-
цій. Міжнародна виробнича кооперація розглянута в розрізі одночасного застосування спеціалізовано-ви-
робничого, ланцюгового та стратегічного підходів до визначення її сутності. Представлено системати-
зацію підходів до визначення змісту категорії механізму та наведено трансляцію такої систематизації 
для визначення змісту поняття «механізм міжнародної виробничої кооперації». Схему процесу формування 
механізму подано як сполучення функціонального аналізу та синтезу організаційної структури, розподі-
леної за країнами розміщення учасників виробничої кооперації. Визначено ключові зони уваги та узгодження 
проєктів утворення міжнародних виробничих мереж.

Ключові слова: механізм, формування механізму, міжнародна виробнича кооперація, ланцюги створен-
ня вартості, емерджентність, бізнес-процес, проєкт міжнародної кооперації.

Гипотезой исследования представлено использование в качестве методологической базы формиро-
вание механизма международной производственной кооперации промышленных предприятий методов и 
принципов системной инженерии, позволяющих определить иерархическую подчиненность расширенного 
круга субъектов интеграции и обеспечить проявление эмерджентных эффектов при реализации про-
ектов кооперации субъектов различных национальных юрисдикций. Международная производственная 
кооперация рассмотрена в разрезе одновременного применения специализированно-производственного, 
цепного и стратегического подходов к определению ее сущности. Представлена систематизация под-
ходов к определению содержания категории механизма и приведена трансляция такой систематизации 
для определения содержания понятия «механизм международной производственной кооперации». Схема 
процесса формирования механизма представлена как сочетание функционального анализа и синтеза ор-
ганизационной структуры, распределенной по странам размещения участников производственной коо-
перации. Определены ключевые зоны внимания и согласования проектов создания международных произ-
водственных сетей.

Ключевые слова: механизм, формирование механизма, международная производственная кооперация, 
цепочки создания стоимости, эмерджентность, бизнес-процесс, проект международной кооперации.
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The world economy globalization and the international labor division have led to the spread of transnational val-
ue chains. The conditions of the COVID-19 pandemic drastically increased the risks and probability of international 
cooperation disrupting. Due to these circumstances, it becomes necessary to describe, develop, and improve the 
mechanism of industrial enterprise production cooperation. In addition to taking into account the risks, the devel-
opment of the mechanism of international cooperation should use the fourth industrial revolution’s achievements.  
The hypothesis of the study consists of the usage of systems engineering methods and principles as a method-
ological basis for the mechanism of industrial enterprises international production cooperation formation. These 
principles make it possible to determine the hierarchical subordination of the extended range of integration entities 
and ensure the manifestation of emergent effects in implementing cooperation projects of entities of different na-
tional jurisdictions. The nature of international industrial cooperation has been presented as simultaneous use of 
specialized, industrial, chain, and strategic approaches. The approaches to determining the content of the category 
mechanism have been systemized. The meaning of the “international industrial cooperation mechanism” concept 
based on the complex understanding of the mechanism category has been given. The production cooperation 
network construction has been subjected to the “postman principle”. The mechanism formation process scheme is 
presented as a combination of functional analysis and synthesis of the organizational structure distributed among 
the countries of production cooperation participants’ location. The critical attention areas for the coordination of the 
international cooperation projects implementation have been identified. The critical attention areas definition has 
been subordinated to the language for software engineering methods.

Keywords: mechanism, mechanism formation, international production cooperation, value chains, emergence, 
business process, international cooperation project.

Постановка проблеми. Підвищення рівня глоба-
лізації світової економіки, інтернаціоналізація діяль-
ності підприємств, міжнародний розподіл праці при-
вели до виникнення значної кількості інтегрованих 
об’єднань підприємств, що створюють продукцію в 
рамках міжнародних мереж виробничої кооперації, 
коли учасники таких мереж взаємодіють поза обме-
женнями країн присутності. Навіть з огляду на викли-
ки пандемії COVID-19 та порушення транскордонних 
зв’язків між товаровиробниками існування міжнарод-
них виробничих мереж бачиться однією з найбільш 
ефективних форм досягнення успіху у конкурентній 
боротьбі. Пандемія виступає лише одним з факторів 
ризику, який слід враховувати підприємствам під час 
залучення до міжнародної взаємодії. До можливих 
ризиків для учасників міжнародної кооперації слід 
віднести перш за все загальносистемні ризики, що 
властиві будь-якому суб’єкту господарювання (на-
приклад, комерційні, валютні, технічні, фінансові ри-
зики). Крім того, слід враховувати специфічні ризики 
зовнішньоекономічної діяльності (це такі ризики, як, 
наприклад, виникнення додаткових витрат на просу-
вання, неправильне врахування культурних особли-
востей зарубіжних споживачів). Водночас існування 
міжнародної виробничої кооперації (МВК) стикаєть-
ся з проявом цілої низки інших тенденцій, які не 
стосуються факторів ризику, але значною мірою 
впливають на можливість продовження існування 
глобальних ланцюгів постачань. Такими тенденція-
ми є процеси діджиталізації, спрощення трансферту 
інновацій та знань, поширення кіберфізичних систем 
(всі можливі варіанти прояву здобутків Четвертої 
промислової революції). При цьому одночасно слід 
врахувати наявність міжнародної кооперації та еко-
номічної інтеграції країн світу, проявом якої є зони 
вільної торгівлі, митні союзи, спільні ринки та тран-
скордонні кластери. Зазначені тенденції та особли-
вості міжнародної кооперації підприємств вимагають 
розроблення та удосконалення відповідного меха-
нізму, який буде враховувати складну ієрархію відно-
син учасників міжнародної виробничої кооперації та 
буде орієнтований на врахування інтересів широкого 

кола стейкхолдерів такої кооперації, розподілених за 
рівнями зазначеної ієрархії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню інтеграційних та коопераційних відносин між 
промисловими підприємствами присвячено широке 
коло робіт таких авторів як, наприклад, Г. Дугінець 
[5], Ю. Іванов [8], Д. Іванов [6], А. Пилипенко [8] та 
М. Янчук [21]. Розробки у сфері розвитку зовнішньо-
економічної діяльності підприємств, розвитку міжна-
родної торгівлі або транскордонного співробітництва 
також знайшли відповідне відображення в сучасній 
науковій думці. Представниками цього напряму є 
Н. Мікула [14], А. Голіков [3], О. Довгаль [3], В. Засад-
ко [14] та Т. Мельник [13]. Ці дослідження є базисом 
вирішення проблеми розбудови механізму міжна-
родної виробничої кооперації промислових підпри-
ємств, точніше, змістовного наповнення елементів 
такого механізму. Певну складність має визначення 
самого поняття та структури такого механізму.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. В економічній літературі існує 
доволі широкий перелік підходів до визначення ка-
тегорії «механізм» та похідних від неї понять («гос-
подарський механізм», «механізм управління», «ор-
ганізаційно-економічний механізм» тощо). З точки 
зору формування механізму міжнародної виробни-
чої кооперації (ММВК) слід звернути увагу на наяв-
ність різних варіантів оперування категорією меха-
нізму в економічних дослідженнях, які певною мірою 
пов’язані з метою перенесення категорії «механізм» 
в економіку.

По-перше, необхідним є усвідомлення логіки роз-
гортання того чи іншого явища, яким у дослідженні є 
міжнародна виробнича кооперація. В цьому контек-
сті показовими є трактування механізму як «ланцюга 
економічних явищ» [20, с. 39] або «сукупності вну-
трішніх процесів» [18, с. 370]. Ці тлумачення можуть 
бути використані, наприклад, для опису міжнародної 
виробничої кооперації як процесу об’єднання ре-
сурсної бази трансграничних суб’єктів господарю-
вання або для висвітлення особливостей розгортан-
ня проєкту утворення мережі виробничої кооперації. 
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Відразу слід обов’язково звернути увагу на цільову 
орієнтованість зазначеного динамічного підходу 
до ідентифікації категорії механізму, коли механізм 
трактується як «система формування цілей і стиму-
лів щодо виконання певних дій» [12, с. 86] та як «спо-
сіб узгодження цілей, стимулів та дій» [10, с. 61].

По-друге, необхідно визначитися зі структурною 
побудовою досліджуваного явища. Дослідники тут 
оперують тлумаченнями механізму як «сукупнос-
ті економічних важелів, елементів, інструментів і їх 
взаємозв’язків» [2, с. 64], «сукупності форм і методів 
організації діяльності», «сукупності форм і методів, 
стимулів, важелів і норм» [17, с. 167]. Більшість тлу-
мачень механізму в наявних дослідженнях орієнто-
вано саме на такий структурний підхід. Дослідники 
лише змінюють склад елементів механізму, адапту-
ючи його до особливостей досліджуваного явища та 
визначаючи певне ядро механізму. Не заперечуючи 
наявність такого структурного підходу до визначен-
ня механізму, наголосимо на обмеженій доцільності 
його самостійного використання, оскільки відобра-
ження динаміки розвитку подій значною мірою впли-
ває на структуру механізму.

По-третє, з точки зору виробничої кооперації (зо-
крема, міжнародної) заслуговують на увагу тлумачен-
ня механізму, які розкривають взаємодію учасників 
коопераційної взаємодії. Це тлумачення механізму 
як «сукупності способів цілеспрямованої взаємодії 
суб’єктів господарювання та впливу на їх діяльність» 
[16, с. 18] або «способу взаємодії людей під час вирі-
шення ними поставлених завдань» [7, с. 14]. Ця гру-
па тлумачень механізму може розглядатися як базис 
об’єднання динамічного та структурного підходу до 
ідентифікації механізму міжнародної виробничої ко-
операції, адже будь-яка взаємодія передбачає ви-
світлення структури її учасників та розкриття пара-
метрів узгодження їх дій.

По-четверте, зазначимо, що простий опис меха-
нізму МВК практично не має цінності для економіч-
них досліджень. Головною метою є навіть не стільки 
розвиток та удосконалення механізму, скільки іден-
тифікація та покращення певних параметрів до-
сліджуваного явища чи процесу, тобто з огляду на 
складність міжнародної виробничої кооперації як 
явища (описується структурним підходом до визна-
чення категорії механізму) та процесу (описується 
динамічним підходом) потрібним є зменшення такої 
складності. Досягти такого зменшення можна з ура-
хуванням тлумачення механізму як «системи еле-
ментів» [19, с. 115], «сукупності механізмів, заснова-
них на вибраних методах управління» [16, с. 18–19] 
та «комплексу взаємопов’язаних дій та елементів» 
[15, с. 34]. Подібні підходи В. Мороз об’єднує в 
«структурологічну модель механізму» [15, с. 35], яка, 
на думку автора, є іншою точкою зору на попередні 
групи тлумачень механізму, необхідною для визна-
чення ієрархічної побудови ММВК.

По-п’яте, покращення параметрів досліджува-
ного явища або процесу обов’язково вимагає ви-
роблення відповідних керівних впливів. З огляду на 
це доречним є виокремлення групи тлумачень по-
няття «механізм управління». Дослідниками такий 
механізм трактується як «сукупність організаційних і 

економічних важелів, що чинять вплив на параметри 
функціонування системи» [4, с. 293], а також як «су-
купність взаємопов’язаних форм, методів та інстру-
ментів регулювання і контролю об’єкта» [1, с. 22]. 
Оскільки в цих тлумаченнях бачиться конкретизація 
структурного підходу в напрямі реалізації функцій 
управління, то повною мірою до них можна застосу-
вати зазначені вище обмеження цього підходу до ви-
значення ММВК.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Метою статті є розвиток теоретико-методологіч-
ного підґрунтя формування механізму міжнародної 
виробничої кооперації промислових підприємств, яке 
враховує наявність складної ієрархії відносин між роз-
ширеним переліком зацікавлених у формуванні між-
народних мереж виробничої кооперації осіб.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Формування та розвиток виробничо-коопераційних 
відносин промислових підприємств може відбуватися 
лише на системній основі. Для цього необхідно орі-
єнтуватися на настанови та принципи сучасного сис-
темного підходу, відмінність якого, за твердженням 
І. Левенчука [11], полягає в орієнтуванні на сприй-
няття системи з боку визначеного кола зацікавлених 
осіб (стейкхолдерів), кожен з яких має свої інтереси 
щодо досліджуваної системи. Відповідно до такого 
підходу узагальнення потреб та уявлень зазначених 
зацікавлених осіб визначатиме стратегію виникнення, 
функціонування та розвитку мереж міжнародної ви-
робничої кооперації (МВК), встановлюватиме пара-
метри їх конкурентного позиціонування, визначатиме 
логіку утворення механізму міжнародної виробничої 
кооперації промислових підприємств (ММВК). Під 
час формування ММВК необхідно одночасно вра-
ховувати все розмаїття підходів до розуміння змісту 
міжнародної виробничої кооперації. На думку автора, 
такими підходами є спеціалізовано-виробничий (МВК 
як форма організації виробничої взаємодії суб’єктів 
різних національних юрисдикцій), ланцюговий (МВК 
як поділ праці між ланцюгом створення цінності, що 
перетинає кордони різних країн) та стратегічний (спо-
сіб об’єднання в транскордонному вимірі ресурсів та 
технологій суб’єктів господарювання).

Поєднання зазначених підходів дасть змогу пред-
ставити ММВК як форму організації виробничо-гос-
подарських відносин, у рамках якої визначається по-
діл праці, а також відбувається об’єднання ресурсів 
та продуктивних сил суб’єктів різних національних 
юрисдикцій. Слід зазначити, що формування цьо-
го механізму має забезпечувати розвиток цільових 
конкурентних переваг та міжнародної конкуренто-
спроможності суб’єктів господарювання. Дійсно, ме-
тою утворення, формалізованого опису та розвитку 
ММВК є підвищення ефективності інтеграційно-коо-
пераційних процесів промислових підприємств, що 
визначатиметься задоволенням інтересів суб’єктів 
та користувачів результатів коопераційних проце-
сів. В контексті ефективності МВК зазначимо, що у 
формуванні механізму міжнародної виробничої коо-
перації ключову роль відіграє не стільки встановлен-
ня характеру взаємовідношення країни зі світовою 
економікою, налагодження інтеграційно-кооперацій-
них зв’язків між суб’єктами господарювання різних 
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країн або визначення логіки розміщення виробничих 
потужностей у країні присутності, скільки узгоджен-
ня параметрів та атрибутів тієї цінності, просування 
якої на ринок (глобальний чи його сегменти в різних 
країнах) буде забезпечувати виробнича кооперація. 
При цьому не зменшується значення різних інститу-
ціональних норм, правил та механізмів стимулюван-
ня міжнародного співробітництва в рамках наявного 
міжнародного розподілу праці.

З урахуванням авторської гіпотези пропонуєть-
ся під час опису механізму міжнародної виробничої 
кооперації здійснити одночасне застосування всіх 
названих підходів до трактування категорії механіз-
му. Реалізовувати таке сполучення підходів будемо 
також на основі розбудови ієрархії складної систе-
ми відповідно до вимог стандарту ISO 42010. Цей 
стандарт передбачає введення системної ієрархії, 
коли кожен учасник виробничої кооперації створює 
певну цінність (така цінність є його цільовою систе-
мою), що інтегрується до ланцюга створення ціннос-
ті більш високого рівня ієрархії (визначатиметься як 
надсистема). Відповідно, мережа виробничої коопе-
рації утворюється як матрьошка, що відображена на  
рис. 1. При цьому на рівнях такої матрьошки відбува-
ється прояв емерджентних властивостей МВК.

Саме по відношенню до поданої на рис. 1 схеми 
будемо розбудовувати механізм МВК. Адресування 
до елементів структури цього механізму слід базува-
ти на введеному у джерелі [11] принципі листоноші 
(вимагає чіткого визначення рівня ієрархії та місця в 
рамках цього рівня). Цей принцип визначає цілі ММВК 

(відповідає означеному на початку статті цільовому 
підходу до визначення механізму). Дійсно, дослідники 
по-різному визначають цілі міжнародної кооперації. 
Наприклад, Р. Кашбразієв [9, с. 25] до таких цілей від-
носить спільне виробництво товарів та послуг, узго-
джене налагодження виробництва та спільне впро-
вадження у нього передових технологій. Всі названі 
цілі відповідають рівню суб’єктів господарювання, 
тоді як метою міжнародної інтеграції на рівні держави 
чи транскордонного кластеру є покращення інвести-
ційного клімату чи рівня життя населення на основі 
створення сприятливих умов для інтернаціоналізації 
діяльності суб’єктів господарювання.

Означена вище множинність підходів до тракту-
вання механізму вимагає формалізації всіх ключо-
вих компонентів процесу формування ММВК. Пе-
релік таких компонентів пропонується базувати на 
стандарті OMG Essence [22] (розробленому консор-
ціумом “Object Management Group” ядрі методів про-
грамної інженерії) та введених у ньому абстрактних 
функціональних об’єктів високого рівня. Перелік та-
ких об’єктів та їх інтерпретація щодо міжнародної ви-
робничої кооперації відображено на рис. 2.

Подані на рис. 2 елементи визначають абстрактні 
сутності, рух системи за якими дає змогу слідкува-
ти за просуванням її за життєвим циклом (відпові-
дає динамічному трактуванню категорії механізму). 
Поданий на рис. 2 зв’язок об’єктів зі стандарту роз-
ширений пропозицією А. Левенчука [11] щодо дода-
вання рівня «стратегування». Авторським внеском 
тут є визначення за допомогою OMG Essence [22] 
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господарство 
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якого відбувається взаємодія суб'єктів 

виробничої кооперації 
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 Рис. 1. Холістичний підхід до опису мереж міжнародної виробничої взаємодії  
та виділення системного підґрунтя формування механізму кооперації
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ключових сфер уваги реалізації проєкту реалізації 
міжнародної виробничої кооперації. Далі дамо низку 
пояснень щодо формування ММВК згідно з означе-
ними на рис. 1 та рис. 2 схемами. Основу формуван-
ня МВК становлять означені на рис. 2 можливості, 
які надаються в рамках глобального ринку. ММВК у 
цьому разі розглядається через сукупність дій щодо 
реалізації наявних можливостей, але з урахуванням 
атрибутів цінності залежно від вибраного (цільово-
го) сегменту глобального ринку. Інженерна складова 
частина на рис. 2 подана елементами опису та вті-
лення системи.

За гіпотезою автора, розгортання виробничої ко-
операції відбувається навколо тієї цінності, яка на-
дається ринку. Така цінність трактується як цільова 
системи, що обов’язково повинна мати фізичне вті-
лення. Описом у цьому разі є технічна документа-
ція, в рамках якої відбувається взаємодія учасників 
МВК. Головною умовою тут є врахування означеної 
на рис. 1 системної ієрархії. Також передбачається, 
що кожен рівень ієрархії на рис. 1 продукує власну 

цільову систему, яка використовується учасниками 
наступних рівнів системної ієрархії під час продуку-
вання їх цільових систем. Така вкладеність доходить 
до кінцевого споживача послуг міжнародного вироб-
ничого співробітництва. Визначена на початку стат-
ті група тлумачень механізму управління знаходить 
своє втілення в поданій на рис. 2 складовій частині 
«менеджмент». Тут процес формування ММВК роз-
кривається як сполучення функціонального аналізу 
та синтезу організаційної структури, розподіленої за 
країнами розміщення учасників виробничої коопера-
ції. Саме в рамках такого розподілу визначаються 
ключові зони узгодження проєктів утворення міжна-
родних виробничих мереж.

Висновки. Таким чином, у статті запропоновано 
методологію опису та удосконалення механізму між-
народної виробничої кооперації. Доречність такого 
удосконалення обґрунтована кількістю викликів з 
боку глобального ринку, спрямованих на порушен-
ня коопераційного співробітництва. Зазначену ме-
тодологію підпорядковано застосуванню методів та 

Зацікавле-
ні особи

Можли-
вості

Опис 
системи

Роботи 
(практики)

Метод

Команда

Втілення 
системи

Стратегія Власники 
капіталу

ALPHA
Означений в OMG Essence абстрактний функціональний об'єкт (Abstract-
Level Progress Health Attribute) навколо якого розгортається контроль за 
станом просування проекту міжнародної виробничої кооперації

Умовні позначення:

–

піднадзорність

встановлюють

визначають

фокусує

задовольняє

планує та виконує

фокусують

визначає 
предмет створює

використовують

підприємництво

інженерія 

менеджмент

Елементи контролю 
проекту за OMG Essence

МВК розширює 
можливості 

створення успіш-
ної системи та 
збільшує діапа-
зон ринків для 

просування 
цінності

Інституціональне 
забезпечення 

роботи мережі 
виробничої 
кооперації.
Подається в 

розрізі поданої 
на рис. 1 схеми:
від контрактів 
між окремими 

підприємствами 
до міждержав-

них угод

Принципи,
логіка, правила 

та паттерни 
залучення 

підприємства до 
міжнародної 
кооперації

Бізнес-процеси 
(функції МВК),

які забезпечують 
рух пропонова-
ної цінності за 

стадіями її 
життєвого циклу

Перелік всіх 
осіб, інтереси 
яких мають 

враховуватися 
при розвитку 
міжнародної 
виробничої 
кооперації

Фізичне втілення 
тієї цінності за-

ради просування 
якої відбувається 

міжнародне 
виробниче 

співробітництво

Розвиток міжна-
родної вироб-

ничої кооперації 
можливий лише 
на основі акуму-
лювання певної 
кількості фінан-
сових ресурсів

Методологічний 
базис форму-

вання механізму 
міжнародної 
виробничої 
кооперації

Суб'єкти фор-
мування мереж 

виробничої 
кооперації 

 Рис. 2. Базований на OMG Essence [22] взаємозв’язок ключових сфер уваги процесу  
та проєктів розгортання мережі виробничої кооперації
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принципів системної інженерії, що дало змогу ви-
значити ієрархічну підпорядкованість розширено-
го кола суб’єктів кооперації та передбачити прояв 
емерджентних ефектів під час реалізації проєктів 
кооперації суб’єктів різних національних юрисдик-
цій. Міжнародну виробничу кооперацію розглянуто в 
розрізі одночасного застосування різних підходів до 
визначення її сутності. Узагальнення таких підходів 
підпорядковано задекларованим в OMG Essence 
ключовим зонам уваги реалізації проєктів. Водночас 
потрібна конкретизація концептуальної схеми побу-
дови системної ієрархії виробничої кооперації з ви-
значенням конкретних галузей та суб’єктів коопера-
ційної взаємодії. Саме це становитиме перспективи 
подальших досліджень автора.
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