Eastern-European Journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774

Представлена концепція інформаційного
забезпечення діяльності інтегрованих об’єднань
підприємств. Визначено систему гіпотез та теоретичних положень щодо консолідації інформації для менеджменту великомасштабних економіко-виробничих систем. Процес організації
розкрито з використанням методології структурного аналізу та моделювання. Формалізація
змісту процесів консолідації, заснована на концентричній теоретико-множинній моделі, обумовила особливості підпорядкування контурів
консолідації інформації принципам рефлексивного управління
Ключові слова: консолідація інформації, великомасштабна економіко-виробнича система,
рефлексивне управління, теоретико-множинний
підхід
Представлена концепция информационной
поддержки деятельности интегрированных объединений предприятий. Определена система
гипотез и теоретических положений по консолидации информации для менеджмента крупномасштабных экономико-производственных
систем. Процесс организации описан с использованием методологии структурного анализа и
моделирования. Создание на основе концентрической теоретико-множественной модели формализованного описания процесса консолидации
определило особенности подчинения этого процесса принципам рефлексивного управления
Ключевые слова: консолидация информации,
крупномасштабная экономико-производственная система, рефлексивное управление, теоретико-множественный подход
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1. Introduction

2. Literature review and problem statement

In today’s world of increasing speed and unpredictability of changes in conditions of economic activity of
national enterprises, the need for formation of adequate
informational support of companies’ management is becoming even more relevant. It is the importance of information for management decision-making that enhances the
value of innovations, devoted to improvement of processes
of informational and analytical support for managing an
enterprise. Formation of such support should take into
account a number of trends of development in the global
economic system. First, these are the trends of extension of
information-communication technologies and development
of knowledge economy. Second, this is the intensification of
integration processes, corporatization, and the emergence
of various associations of enterprises. Taking this into
account, the relevance of this study is in the creation of
a conceptual basis for increasing the value of information
for decision-makers. This information will be preliminarily
processed and linked to strategic scenarios of development
of integrated associations of enterprises.

Speaking of association of enterprises, it is essential to
consider a diversity of approaches both to the creation of
such associations and to their classification or typology. Vast
majority of researchers focus either on corporative enterprises
[1, 2], or on studying cooperating relationships between independent enterprises [3, 4], particularly when they form extensive logistics networks to create value [3] or strategic alliances [4], or on the clustering-network formations [5]. Each of
the authors of these papers identifies somewhat differently
queries to a subsystem of information management of enterprises. Accordingly, to unify such queries, it is necessary to
achieve uniformity in the representation of all types of enterprise associations. This can be accomplished using innovations [6], which introduce the concept of large-scale economic
and production systems (LEPS). By LEPS, the author of
article [6] implies “a certain integrated totality of entities that
represent various forms of capital. These entities are related
to each other by financial-economic and productive- technological connections”. Appropriateness of focusing on LEPS is
proved by developments [7], which examine the issue of ex-
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Control processes

tension of “business- ecosystems”, and proposals [8], concerning the relevance of formation of “corporative networks”. The
authors of paper [7] imply by “business-ecosystem” a creation
of joint platforms of business agents, which allow groups of
enterprises to improve their own competitiveness. In turn, the
authors [8] reduce understanding of “a corporative network”
to an association of independent businesses that coordinate
their activities through a system of contracts. Thus, the
condition for emergence of LEPS, business ecosystems and
corporative networks is involvement in joint business activity,
based on soft (contractual) or hard (ownership) managerial
and organizational relations.
The main challenge for a system of informational support
of LEPS management is to overcome opportunistic behavior
and asymmetry of information in an integrated formation,
coordination of formats of registration of data and ontology
of knowledge, used by LEPS management. It is clear that
decision-making under conditions of business associations
requires consolidation of information and knowledge, available
in various strategic business units (SBU), which are separated
in the structure of LEPS. A part of information queries can
be satisfied by consolidated financial reporting. However,
this reporting is mainly associated with investment decisions and provides the so-called “retrospective” information
about activities of an enterprise in the LEPS structure. Thus,
consolidation of information for management of associations
of enterprises should be considered from the point of view,
different from consolidation of financial reporting. Similarly,
the condition can be applied to an individual enterprise, not
integrated in the LEPS structure. Thus, subsequently, we will
define the essence of concepts “information consolidation” and
“consolidated information”.
Here, we emphasize the existence of several approaches
to the definition of the essence of concepts “information consolidation” and “consolidated information”. The first group
of interpretations considers consolidated information as the
information “collected in one location”. In this case, it is more
appropriate to talk about the concept of “data consolidation”, which in [9] is defined as “management of integration
processes and data exchange between different production
systems”. Common definitions of information consolidation
also include: “summarizing records for report preparation”
[10]; “the process of information accumulation and structuring” [11]; “obtaining of systematically integrated information
resources from various sources” [12]; “organization of management of sets of strategic corporative information” [13]. In
this context, it is appropriate to take into consideration the
proposal, contained in paper [14], in terms of the need to divide consolidation into physical and logical. Physical consolidation involves physical collection of information and its carriers in a particular location. Logical consolidation is reduced
to organization of an easy access to distributed information.
The second approach somewhat expands comprehension
of the concept of “information consolidation”. In this case,
emphasis is made on representation of consolidation as a
means of solving the problem of insufficient completeness
of information when making decisions. Representatives of
this approach [15, 16] stress the need to overcome the lack
of information due to various generalizations and prediction
calculations. Within this approach, for example, information
consolidation can be considered in the context of formation
of information-analytical models and indicator panels for
them. An example of this is innovations [15], which present

the process of generalization of accounting information for
formation of analytical decision support panels It is possible
to develop proposals [15] on formation of information support
of management by focusing on a system of balanced score
card (Balanced Score Card, BSC) [16]. In this respect, an
illustration can be paper [17], in which BSC is identified with
information system of strategic management.
In this case, control over operative aspects of a enterprise’s activity will be exercised with the use of the monitoring system.
However, these approaches to definition of the essence
of information consolidation processes still focus on retrospective information. Accordingly, these approaches do
not take into account complex horizontal and hierarchical
relationships between enterprises comprising LEPS. That
is why it is necessary to develop the concept of information
consolidation in terms of adaptation to LEPS conditions.
3. The aim and objectives of the study
The goal of present work is to develop theoretical and
methodological foundations for the organization of information consolidation contours for management of a large-scale
economic and production system. In this case, development
of these foundations must take into account specific features
of architectural organization of LEPS and approaches to
development and coordination of managerial decisions.
To accomplish the set goal, the following tasks were to
be solved:
– to develop a scheme of a subject-area of information
consolidation and to substantiate a system of hypotheses
and theoretical provisions on organization of the process
of information consolidation for large-scale economic and
production systems;
– to present a model of the course of the process of information consolidation organization using methodology of
structural analysis and modeling;
– to substantiate the essence of consolidation processes
using concentric theoretical-multiple model, providing for
subordination of information consolidation contours to principles of reflective management.
4. Materials and methods of research into preconditions
of the organization of information consolidation for
management of large-scale economic and production
systems
The above specified differentiation of processes of consolidation between logical and physical requires provision
of differentiation between methods and approaches to organization of information support of LEPS management.
We suggest that such a differentiation should be based of
proposals [18] regarding existence of two approaches to
organization of information support of management. They
are document-centered (provides reference point to documents as integral objects) and data-centered (operates with
schemes of data recording, obtained in different notations
and integrated between themselves) approaches. Thus, when
defining the essence of consolidated information and organization of the system of collecting such information, we
propose to be guided by the matrix, shown in Fig 1.
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Reference point to
processing electronic
documents and operative
information for converting
them to knowledge
Formation of summarized
nomenclatures of events for
systematization of existing
archives

X. Physical consolidation as Y. Logical consolidation with
information accumulation in a unified access to information
definite location
and knowledge
Kind of consolidation

Fig. 1. Definition matrix of the essence of concept “information consolidation”
Thus, approaches that reduce information consolidation
to its collection in one location (corresponds to segment BX
of the matrix, shown in Fig. 1), or are focused on overcoming problems of information incompleteness (correspond to
segment AX and BY of the matrix, shown in Fig. 1) require
a certain extension. On the whole, when determining comprehension of consolidated information, it is necessary to
take into account requirements to it in terms of the latest
conceptions of management. Here, we will note that for the
majority of modern conceptions of management, it is appropriate to define the essence of consolidated information in
the framework of segment AY of the scheme, shown in Fig. 1.
Thus, in the course of formation of the system of consolidated information (SCI), it is necessary to focus on the
third approach, which reduces all consolidation processes
to formation of open knowledge, which is used by decision
makers. The first interpretation of information consolidation
through open knowledge was quite extensively considered
in [19]. The authors examined information consolidation as
open knowledge, in relation to which specialized actions,
such as processing, selection, analysis, restructuring, reformatting, etc. were applied. The need for these actions is explained by re-orientation of acquired knowledge for serving
the most basic decision, problems and information needs of
a specific clientele or social groups. Otherwise, consumers
of this knowledge are not able to address it effectively and
rationally due to inaccessibility in a derivative form and distribution in many documents. This interpretation is in line
with a whole array of research in the area of “Business intelligence” [20, 21], which operates with methods and tools for
transforming of unprocessed information into a convenient
form. By a convenient form, we imply a possibility “to provide the enterprise management with necessary information
for preventive business decision making” [20] or to make
information suitable for “making optimum decisions” [21].
However, the vast majority of scholars operate only with
the concept of information and information systems and do
not explore banking accounting as the main source of formation of information for enterprise’s management. In this case,
just within accounting methodology, it is possible to separate
some approaches to understanding the process of providing
information for management of a enterprise. Research into
strategic management accounting occupies the main place
among similar studies. In addition to developments in the
area of strategic accounting, the approach to definition of
consolidated information through open knowledge is closely
connected with innovations [22], dedicated to definition of
information synergy. The author of paper [22] reduces such
synergy just to “combination and integration of theoretical,
methodological and organizational components of formation
and provision of the whole spectrum of information into a
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single system”. In case of extension of this
interpretation through features of preventiveness of information formation, it is possible to obtain the essence of the concept of
“information consolidation”. Nevertheless,
we consider it appropriate to extend such
understanding of the concept of “consolidated information” with achievements of
reflective approach to management organization. Reflective approach is particularly relevant under conditions of LEPS.
Reflection in this case is seen through
“encouragement of a controlled subject to
make desired decisions” [23] and “making
manipulative decisions” [24].

5. Results of research into parameters and approaches to
information consolidation for management of large-scale
economic and production systems
We propose to incorporate all the above-mentioned requirements for formation of system of consolidated information (SCI) with the use of theoretical-multiple approach.
Within this approach, the components of SCI are described
through a totality of sets. A similar approach has already been
used to substantiate the structure of accounting-analytical
support of costs management of enterprises [25]. Here, it is
proposed to extend this innovation in terms of coverage of the
whole spectrum of information, necessary for LEPS management. When improving the existing model, it is also necessary
to consider emergence of the declared earlier synergy of accounting information that will also emerge between different
levels of hierarchical representation of LEPS.
In addition, to develop existing proposals, we will use
innovations [26], which employ a concentric model of sets to
describe mental space of environment of a particular project
or a program. As far as consolidation process is concerned,
we propose to introduce four contexts of adding content to a
system of information collection, processing, and usage. The
first context will be determined by external surrounding of
LEPS (we mean the environment of indirect influence for
LEPS and all its stakeholders, such as consumers and competitors). The structure of consolidated information for given context is determined by set {ENV}. The second context
determines the environment of direct influence, containing
stakeholders of an enterprise and those entities, with which
an enterprise started integration interaction {STH}. The
third one is connected with participation in extended logistic networks, which involve several entities. In this study,
this context will be defined as a large-scale economic and
production system and will be modeled by set {LEPS}. The
last, the fourth context, will correspond to the level of an individual enterprise (EN) or a strategic business unit (SBU)
as a part of the integrated business structure. To represent it,
we introduce set {EN}. Here, we will pay attention to the fact
that the mentioned sets are “nested” in one another, and on
the whole, determine the spatial sample of CIS. This sample
is assigned through the following tuple:
SCI=<ENV, STH, LEPS, EN>.

(1)

Subsequently, we will determine a content sample of
the information consolidation system. The sets, which
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entities serves as the basis for generation of business rules of
integrational interaction.
These rules form the space of institutionalization of interaction that is described in detail by authors [28]. Accordingly,
the system of consolidation of accounting information must
provide for support of implementation of such business rules.
Therefore, the content sample of the information consolidation system with the use of the multiple-theoretical approach
and the concepts, shown in Fig. 2, implies a separation of the
following sets:
{SRC} – the set of sources of origin of consolidated information;
{CT} – the set of tools and formalized procedures for consolidation of accounting-analytical information for its transformation into open knowledge;
{CІ} – the set of revealing the kinds of consolidated
information;
{SUP} – the supportive component of operation of consolidation system;
{DW} – the set of data warehouses, which contains results of operation of information consolidation system;
{RP} – the set of strategic and operative points of reference for operation of an enterprise’s management system or
integrated business structure;

Relationships
of influence

will form a content sample of SCI, are included in each
set, presented in the tuple. It is on the whole in line with
innovations [26], regarding description of different levels
of a project surrounding with the same totality of sets. To
determine a list of sets, we will use the model of formation
of contours of information consolidation for management
of individual entities and associations of enterprises,
shown in Fig. 2. This model was based on the methodology
for conceptual design [27], which involves presentation of
the totality of basic concepts (represented with the use
of circles) and generic relations (represented with the use
of arcs).
We will note that the action of organizational mechanisms is additionally presented in the conceptual model,
shown in Fig. 2. These mechanisms provide for transformation of constituents of tuples (1) and (2) in SCI. It should
be particularly noted that the scheme, presented in Fig. 2,
is focused on application of REA-concept as the basis for
formation of the system of consolidated information. This
concept examines activity of economic entities (Agents) in
terms of correlation of available resources (Resource) and
in the context of certain events (Events). Accounting is
kept in the context of existing entities. In the case of LEPS,
existence of such resources and competences in separate
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Fig. 2. Conceptual model of the formation of contours of information consolidation system
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Under this allocation, the information consolidation
system is defined as the following tuple that just contains
consolidated information and different types of operation
support of SCI:
SCI=<SRC, CT, CI, SUP, DW, RP>.
(2)
In the case of uniting of tuples, represented by formulae
(1) and (2), we obtain a concentric theoretic-multiple model
of the system of consolidation of accounting information for
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management of enterprises and integrated associations. Separation of levels of this model is shown in Table 1.
As we can see in Table 1, the sets, presented in it, characterize particular concepts from the conceptual model of
information consolidation, shown in Fig. 2. Analysis of relationships between the concepts, shown in Fig. 2, allowed us
to formulate a system of hypotheses regarding implementation of the system of consolidated information (SCI), shown
in Table 2.
Table 1

Concentric theoretic-multiple model of the system of consolidation of accounting information (SCI)
Spatial sample
Content sample

SCI=<ENV, STH, LEPS, EN>
Environment of direct
influence

Level of direct influence of
stakeholders

Large-scale economic and
production system

Enterprises and strategic
business-units

{ENV}

{STH}

{LEPS}

{EN}

Sources of information origin;
({SRC})

{SRCENV}

{SRCSTH}

{SRCLEPS}

{SRCEN }

Tools and procedures of
consolidation ({CT})

{CTСЕ }

Kinds of consolidated
information ({CI})

{CIENV}

Supportive sub-systems ({SUP})

SRC=<SRCENV, SRCSTH, SRCLEPS, SRCEN>
{CTSTH}

{CTLEPS}

{CTEN}

CT=<CTENV, CTSTH, CTLEPS, CTEN>
{CISTH}

{CILEPS}

{CIEN}

CI=<CIENV, CISTH, CILEPS, CIEN>
{SUPENV}

{SUPSTH}
SUP=<SUPENV,

Warehouses of consolidated information ({DW})

{DWENV}

Management reference points
({RP})

{RPENV}

{SUPLEPS}
SUPSTH,

{DWSTH}
DW=<DWENV,

SUPLEPS,

{DWLEPS}
DWSTH,

{RPSTH}

DWLEPS,

{SUPEN}

SUPEN>
{DWEN}

DWEN>

{RPLEPS}

{RPEN}

RP=<RPENV, RPSTH, RPLEPS, RPEN>
SCI=<SRC, CT, KI, SUP, DW, RP>

Table 2
Revealing the logic of process of organization of accounting information consolidation for management of enterprises and
their integrated associations
Concept

Put forward hypotheses ({H}), regarding peculiarities of
information consolidation for management system
Information queries for management constitute a
complex non-formalized system

Conceptual provisions ({CP}) of formation and usage of
system of consolidated information
Basis for formation of SCI is identification of interests of all stakeholders, interested in consolidated
information

No. of rela- Stage of
tionships
IMP

СT
STH

H1

LEPS
ІІIS
R

Information consolidation under conditions of
Organization of SCI for LEPS has to consider modH2 association of companies has its own characteristics CP2 els of LEPS organization and provide for maximum 8, 22, 16, 17
associated with differences in institutional structure
of integration potential

CP1

1, 15, 18,
19, 20

H3

To take into account dynamics of environment, information must be of preventive nature and support CP3
adaptability of processes

It is necessary to provide for strategy criterion and
expand a list of indicators, which will embrace all
components of business processes, which involve
participants of LEPS

5, 10, 11,
22, 23, 25

H4

There is a mismatch between economic and accounting reality (different variants of representation and CP4
interpretation of events)

SCI operation has to take into account logic of
reflective management for overcoming information
asymmetry and opportunistic behaviour

26, 29, 30,
33, 36

G
RP

H5

Because goals and strategic reference points of
SCI acts as a tool for interaction institutionalization
enterprise’s development determine requirements
and formalization of rules of implementation of
CP5
to information structure, they should be involved in
strategic objectives for such interaction of reference
SCI structure
points

SUP

H6

C
EN
SCM
SCI
E
SO

Operation of SCI requires organization of proper
support of operation of this system

It is necessary to distribute requirements for
CP6 organization of SCI operation troughout all levels of
LEPS hierarchy

IMP2

6, 21, 31,
32, 24

H7

LEPS and its participants select approach to SCI
SCI implies coordination of tools and approaches to
formation independently, but taking into account
35, 37, 38,
CP7 consolidation with stakeholders, along with organiinstitutional requirements for vital activity of associ39
zation of knowledge diffusion and protection
ation of enterprises as a whole

ОK
IMG

H8

When making decisions, management must take into
It is necessary to adapt accounting to possibility of
27, 28, 34,
account parameters of «accounting choice» regard- CP8 formalization of business rules. Accounting represen43
ing representation of a particular operation
tation must meet accepted rules

H9

Representation of economic reality for a enterprise
essentially depends of the type of activity a enterprise CP9
is involved in
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Organization of the process of information consolidation must take into account specific features of
LEPS belonging to a particular industry

IMP3

40, 41

CT,
DW

EN
CTL

IMP1

2, 3, 4, 7

IMP4

IMP5

Control processes

The main feature of Table 2 is that each of the proposed
hypotheses substantiates a corresponding provision regarding refining of SCI content and correlates with a specific
stage of organization of SCI implementation and usage
(IMP). In this case, SCI formation is based on specification
of content of the concepts, shown in Fig. 2 and expansion of
description of the sets, shown in Table. 1. For this purpose,
first of all, we will determine the content of sources, which
will constitute the basis for information consolidation. It is
clear that the basis for information system of enterprises is
financial accounting. Under conditions of LEPS and SCI,
the list of these sources must go beyond financial accounting system. Considering this, we propose to include in their
structure information that is generated in the systems of
financial ({SRCFA}), management ({SRCMA}) and strategic
({SRCSA}) accounting. Information sources will include
management and integrated reports ({SRCRP}). In addition, information sources will include the data, produced
by the system of monitoring of internal and external environment ({SRCENV }) and parameters of controlling system
({SRCCS}). In this case, {SRCCS} will contain not indicators
(they are formed within other sets), bur rather dimensions of
deviations from reference points, set in the system of operative and strategic control. Accordingly, information sources
for SCI are formalized by the following tuple:
SRC=
=<SRCFA , SRCMA , SRCSA , SRCRP, SRCENV, SRCCS>. (3)
Some explanations should be made regarding the relationship between the sets, presented in Table 1. Thus, for
example, the components of the system of environment monitoring will include certain characteristics that require an
appropriate level of management. The relationships between
these parameters correspond to the logic of cascading indices for BSC. That is, for each level from the spatial sample of
SCI (Table 1), its own indicators, which do not repeat each
other, are separated. To improve the quality of consolidated
information, it is possible to provide for succession of indicators, when indicators of each subordinate level specify and
specify those of a higher level. This requirement is formalized in the following way:
STH
LEPS
EN
SRCENV=<SRCENV
FA ,SRCFA ,SRCFA ,SRCFA >.

(4)

The next element of tuple (2) includes the tools, with
the help of which information is consolidated (logic of using
such tools is modeled by representation of CT: SRCCI).
It is proposed to include in the structure of such tools: optimization methods ({CTОM}); imitation models ({CTІМ});
cognitive models ({CTCM}); decision trees ({CTDT }), neural
networks and machine learning methods ({CT NN }); semantic networks ({CTSN }); prediction methods ({CT PM}), etc.
These components of set {CT} make up only a reference and
inexhaustible tool list. The content of this set, which is determined with tuple (5), is completely defined by knowledge
and interests of decision makers.
CT=
=<CTОM, CTІМ, CTCM, CTDT, CT NN, CTSN, CTPM>.

(5)

As a result of operation of tools, declared in tuple (5),
consolidated information is formed. According to the accepted above interpretation, this information is treated

as open knowledge (entire list of knowledge of enterprise,
beyond allocation by classification features, is reduced to set
{CІBY }). However, such an approach should be expanded. To
do this, the structure of consolidated information involves:
{CІSC} – possible scenarios of development of events;
{CІRS} – enumeration of responses of management to
challenges;
{CІBR} – business rules, accepted by management;
{CІCC} – enumeration of institutional concepts of
control;
{CІSA} – results of conducted strategic analysis of activity of economic entities, etc.
In a generalized form, the content of consolidated information is revealed by the following tuple:
CІ=<CІBY, CІSC, CІRS , CІCC, CІSА>.

(6)

It is clear that the consolidated information must be
recorded in some way. That is, application of the tools from
tuple (5) leads not just to formation of consolidated information (CT: SRCCI), but rather to entering of such information to appropriate storage systems. The best solution
here is the concept of subject-oriented Data Warehouse,
which in turn provides a variety of implementation options.
A detailed consideration of these options goes beyond the
purpose of this study. As an example, we will take hierarchical ({DW HR}), network ({DW NW }) and relational ({DW RL})
data warehouses. It is clear that selection of approach to
storage of consolidated information depends on the type of
information and sources it is generated (SRC: CІDW). In
this case, tuple (7) structuring also corresponds to the hierarchy, shown in Table. 1.
DW=<DW HR , DW NW, DW RL >.

(7)

Sets (3)–(7) reveal content characteristics of the information consolidation system. However, an efficient operation
of a consolidation system is possible only in case of existence
of various regulations. These regulations in totality make
up support subsystems for SCI. In general form, as a part
of this support subsystem, we propose to separate organizational regulations ({SUPОR}), which will determine parameters of relationship between different levels of hierarchy,
shown in Table 1. It is also essential to provide technological ({SUP ТH}), social ({SUPSC}), economic ({SUPEC}) and
ergonomic ({SUPЕR}) support of SCI operation. In addition,
with regard to allocation of data warehouses as a part of SCI,
it is appropriate to separate components of program support
({SUPPS}), which would provide registration of consolidated
information and regulate access to consolidated knowledge.
In a generalized form, a support subsystem is reduced to the
following tuple:
SUP=
=<SUPОR , SUP ТH, SUPSC, SUPEC, SUPЕR , SUPPS>.

(8)

As the last element of tuple (2), a set of reference points
for the management system operation was separated. This
set was introduced to SCI with consideration that these
reference points would determine queries to a subsystem of
management information support, which in the case of the
present study was transformed into SCI. First of all, we propose to use objectives (a tree of objectives) of functioning of
particular enterprises and LEPS as a whole (is assigned by
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set {RPG}) as reference points. Secondly, it is necessary to
provide for availability of a system of motivational complexes
({ROМC}). The content of set {RPМC} has to contribute both
to accomplishment of set goals and to promotion of improvement of reliability of consolidated information. The logic of
goal setting and using of motivational complexes is largely
determined by the chosen business model of an enterprise,
which is introduced to SCI through set {ОМBМ}.
Appropriateness of introduction of this set is also explained by selection of integrated reporting (set {SRCRP})
among information sources, which is formed with a focus on
strategy and a business model of an enterprise. As reference
points, it is also relevant to use strategic alternatives, chosen
by an enterprise. To enhance effectiveness of such formalization, we will introduce set {BSC} and acquire the following
form of the corresponding tuple:
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Since the balanced indicator system itself contains
a cascading tool and implies existence of a hierarchy, an
independent representation of BSC model was introduced
into tuple (9). In this case, as it was emphasized in [25], the
sets of key factors of a enterprise’s success ({KSF}) and of
key performance indicators ({KPI}) will be distinguished
as the main elements in the structure of {BSC}. However, to
reveal target orientation, it is possible to introduce non-formalized set {SM}, which will contain Strategic Maps at
various decomposition levels (in the hierarchy, shown in
Table 1). {SM} elements will provide maximum formalization of management reference points for tuple (10).
Achievement of these reference points is provided by the
system of strategic measures, which is assigned through
elements of {SA}:
BSC=<KSF, KPI, SM, SА>.

RP=<RPG, RPМC, RPBМ, BSC>.

Extension of the concept of formation of integrated reporting as the reporting, which focuses on the factors of creation of worth and a business model of an enterprise, updates
the problem of content definition of the structure of elements
of set {ОМБМ}. Here, the most valuable are proposals [29],
considering determining of this business model components.
As components of a business model, we separate: selected
segments of consumers; specifics of rendered services; principles of loyalty and costs management; parameters of financial
flows; parameters of interaction with stakeholders; rules of
filling of marketing-mix strategies; key competences and
resources.

Representation of the system of consolidated information,
marked by sets (1)–(10), determines the list of stages for its
implementation. In a general form, these stages were declared
in Table 2. Content filling of these stages, performed in terms of
the methodology of structural analysis and design, is displayed
in Fig. 3.
The block diagram, shown in Fig. 3, is the top level of
the model of organization of information consolidation. This
block diagram only determines the logics of organization
of information support of LEPS management. The model,
accordingly marked in Fig. 3, requires expansion and representation in the context of organization of implementation
and use of the information consolidation system.

Legislation
requirements
Determining
of general
logic of
operation of
system of
consolidated
information
1
List of
business
rules for
interaction

Development of
corporative
accounting Corporative
policy and accounting
information
policy
consolidation policies
Determining
of logic of
2
information
decision
making
support
Particular elements of
3
SCI in non-formalized
form
Content filling
of Table 1
Information about
available resources of
competences

(10)

(9)

Regulations of interaction
insitualization environment
Identified requirements
for structure of
consolidated information
Rules and principles of
information consolidation for
LEPS management
Decisionmaking
rules

Substantiation of
requirements
for SCI for a
particular
participant of
integrational
interaction
4

SCI for
particular
enterprise
Adaptation
of components of
accounting
organization
to SCI requirements
5

Regulations
of SCI
operation on
the level of
strategic
business unit

Integrated decisionmaker (LEPS manager
А0

Decision-makers on the level of
LEPS participant
Organization of implementation of information consolidation system

Fig. 3. Block diagram of the process of organization of information consolidation
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6. Discussion of results of formation of
theoretical-multiple model of accounting information
consolidation system

IMG=CI U RP.

We propose to give a formalized representation of the
image of a promising business model in the form of set
{IMGEN-EN }. This set is treated as an image of an attractor
of enterprise’s development in perception of a enterprise (a
enterprise’s intention). It is clear that LEPS will have its
our vision when it comes to attractors of its development.
This vision is assigned by set {IMGLEPS-LEPS}. In this case,
in the course of development planning, LEPS will have a
certain vision of a desired business model of a enterprise
({IMGEN-LEPS}). Similarly, a enterprise creates its own
image of existence as a part of an integrated association
of enterprises ({IMGLEPS-ПД}). Thus, the purpose of LEPS
management is to approach the assigned images of development attractors.
As a result, consolidated vision of a promising business
model of LEPS and of enterprises, incorporated in it, was
registered in the SCI. In this case, it is possible to propose
succession and subordination of business models similarly
to cascading procedures in BSC concept. It is clear that
depending on the strength of integrational limitations and
institutionalization of LEPS operation, business model parameters will be coordinated through the construction of a
compromise area. However, all participants of this process
will be eager to influence decision making process of other
entities through a system of reflective influences.
The author’s option of this system of influences with determining of the reflection rank (RR) is shown in Fig. 4. We
will pay attention to the fact that in this scheme, reflection
is limited to the rank on level 2 (RR=2). Here, we support
the opinion of a number of researchers [23, 24] that further
increase in a reflection rank subtly affects the model but
considerably complicates perception of the model.

In the context of determining of content adding at
the stages, presented in Fig. 3, two approaches should be
emphasized. The first is the traditional approach, which
corresponds to segments AX, BX and BY of the matrix,
presented in Fig. 1. It comes down to determining of the
structure of accounting procedures that will generate data
(fill set {SRC}) and of tools, which perform data processing.
The second approach (corresponds to segments AX and AY),
takes into account the ability of enterprises to influence
information, perceived by stakeholders (in the framework of
implementation of the principles of reflective management).
In addition to direct influence, “an accounting option” is also
possible, when an enterprise chooses one or another way of
representation of economic reality. This assertion is based on
a detailed substantiation of the concept “accounting reality”
in paper [30].
Accordingly, to develop these proposals, information
consolidation processes should be correlated with the
concept of accounting interpretation of a certain fact of
economic activity or assets, equity and liabilities, existing
at an enterprise. In this case, book-keeping interpretation
of accounting information will determine attractors (defined by using the elements of set {RP}) of an enterprise
development. In the terminology of reflective management, it will form an image of such an attractor or an
image of its promising business model. All possible images
are determined within set {IMG}. At the content level,
this set acts as correlation of management reference points
and consolidated information in the vision of a particular
decision maker:
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Fig. 4. Reflection perception in the course of formation of information consolidation system in terms of levels of integrational
interaction of LEPS participants
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Thus, approaching of images of attractors, shown in
Fig. 4, can be based on a wide range of methods of reflective
management from “information dissemination” to “distraction” and changes in the rules of decision-making.
7. Conclusions
1. Developed conceptual basis for the organization of
information support for LEPS management takes into
account principles of knowledge economy and relies on
information consolidation tools. The use of technology
of conceptual design allowed us to develop a scheme of
subject-area of information consolidation. The advantage
of this scheme is application of principles of reflective
management of integrated association of enterprises.
Employing the concepts of this subject-area made it possible to substantiate a system of hypotheses regarding
construction of the information consolidation system for
meet the needs of management of large-scale economic
and production systems.
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2. To prove the hypotheses that were put forward and to
create conditions for practical implementation of obtained
results, we developed a set of conceptual provisions regarding
organization of consolidated information. The advantage of
this development is coordination of given provisions with the
stages of organization of the information consolidation system. The succession of such stages is presented with the use of
methodology of structural analysis and modeling.
3. For the formalized representation of the essence of
consolidation processes, we used the concentrical theoretical-multiple approach. Application of this approach allowed us
to represent the hierarchy of satisfaction of information needs
of LEPS. It was also proved that formation of such information needs should take into account the principles of reflective
management. To do this, we represented the block diagram of
revealing mutual reflective influences of LEPS participants,
which models two levels of reflective interaction.
However, it is necessary to carry out subsequent research in order to determine the specific measures for implementation of these reflective influences and substantiation of
the relevant features of information consolidation.
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ
КОНСОЛІДАЦІЇ
ІНФОРМАЦІЇ В
РЕФЛЕКСИВНОМУ
УПРАВЛІННІ ВЕЛИКОМАСШТАБНИМИ
ЕКОНОМІКОВИРОБНИЧИМИ
СИСТЕМАМИ

go
nly

Представлена концепцiя iнформацiйного
забезпечення дiяльностi iнтегрованих об’єднань
пiдприємств. Визначено систему гiпотез та теоретичних положень щодо консолiдацiї iнформацiї для менеджменту великомасштабних економiко-виробничих систем. Процес органiзацiї
розкрито з використанням методологiї структурного аналiзу та моделювання. Формалiзацiя
змiсту процесiв консолiдацiї, заснована на концентричнiй теоретико-множиннiй моделi, обумовила особливостi пiдпорядкування контурiв
консолiдацiї iнформацiї принципам рефлексивного управлiння
Ключовi слова: консолiдацiя iнформацiї, великомасштабна економiко-виробнича система,
рефлексивне управлiння, теоретико-множинний
пiдхiд

А. А. Пилипенко

rr

ea

din

Представлена концепция информационной
поддержки деятельности интегрированных объединений предприятий. Определена система
гипотез и теоретических положений по консолидации информации для менеджмента крупномасштабных экономико-производственных
систем. Процесс организации описан с использованием методологии структурного анализа и
моделирования. Создание на основе концентрической теоретико-множественной модели формализованного описания процесса консолидации
определило особенности подчинения этого процесса принципам рефлексивного управления
Ключевые слова: консолидация информации,
крупномасштабная экономико-производственная система, рефлексивное управление, теоретико-множественный подход

1. Вступ

Fo

В сучасних умовах зростання швидкості та непередбачуваності змін умов господарської діяльності
національних підприємств актуалізується потреба формування належної інформаційної підтримки
менеджменту підприємств. Саме важливість інформації для прийняття управлінських рішень збільшує цінність розробок, присвячених удосконаленню
процесів інформаційно-аналітичного забезпечення
управління підприємством. Формування такого забезпечення має враховувати цілий ряд тенденцій
розвитку світової економічної системи. По-перше,
це тенденції поширення інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток економіки знань.
По-друге, це активізація інтеграційних процесів,
корпоратизація та появлення різного роду об’єднань
підприємств. З оглядом на це актуальність даного
дослідження бачиться в створенні концептуального підґрунтя підвищення цінності інформації для
осіб, які приймають рішення. Така інформація буде
проходити попередню обробку та зв’язуватиметься
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з стратегічними сценаріями розвиту інтегрованого
об’єднання підприємств.
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
Говорячи про об’єднання підприємств слід враховувати різноманітність підходів як до утворення
таких об’єднань, так і до їх класифікації чи типологізації. В переважній більшості дослідники орієнтуються або на корпоративні підприємства [1, 2], або на
вивчення коопераційних зв’язків між самостійними
підприємствами [3, 4], особливо коли вони утворюють
розширені логістичні мережі створення цінності [3]
чи стратегічні альянси [4], або на кластерно-мережні утворення [5]. Кожен з авторів названих робіт
дещо по різному ідентифікує запити до підсистеми
інформаційного забезпечення менеджменту підприємств. Відповідно, для уніфікації таких запитів слід
досягти одноманітності у представлені всіх типів
об’єднань підприємств. Це може бути досягнуто використанням розробок [6], в яких вводиться понят-
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Другий підхід дещо розширює розуміння поняття
«консолідація інформації». У даному випадку робиться
акцент на представлення консолідації як засобу вирішення проблеми відсутності повноти інформації при
прийнятті рішень. Представники даного підходу [15, 16]
акцентують увагу на необхідності подолати брак інформації за рахунок різного роду узагальнень та прогнозних розрахунків. В рамках даного підходу, наприклад, консолідацію інформації можна розглянути
в контексті формування інформаційно-аналітичних
моделей та панелей індикаторів для них. Прикладом
цьому є розробки [15], в яких представлено процес
узагальнення облікової інформації для формування
аналітичних панелей підтримки прийняття рішень.
Розвинути пропозиції [15] щодо формування інформаційного забезпечення управління можна орієнтацією
на систему збалансованих показників (Balanced Score
Card, BSC) [16]. Показовою у цьому плані є робота [17],
в якій BSC ототожнюється з інформаційною системою
стратегічного менеджменту.
При цьому контроль за оперативними аспектами
діяльності підприємства здійснюватиметься за допомогою системи моніторингу.
Разом з тим, зазначені підходи до визначення змісту
процесів консолідації інформації все ж таки орієнтуються на ретроспективну інформації. Відповідно ці підходи не враховують складні горизонтальні та ієрархічні
зв’язки між підприємствами у складі ВЕВС. Саме тому
потрібно певне розширення розуміння процесів консолідації інформації в напрямку адаптації до умов ВЕВС.
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тя великомасштабної економіко-виробничої системи
(ВЕВС). Під ВЕВС автор роботи [6] розуміє «певну
інтегровану сукупність суб’єктів господарювання,
які являють собою різні форми капіталу. Ці суб’єкти
пов’язані один з одним фінансово-економічними та
виробничо-технологічними зв’язками». Доречність
орієнтування на ВЕВС підтверджується розробками [7], в яких досліджуються питання поширення
«бізнес-екосистем», та пропозиціями [8] щодо доречності формування «спільних корпоративних мереж».
Автори роботи [7] під «бізнес-екосистемою» розуміють створення спільних платформ з бізнес-агентів,
які дозволяють групам підприємств покращувати
власну конкурентоспроможність. В свою чергу, автори [8] розуміння «корпоративної мережі» зводять до
об’єднання незалежних підприємств, які координують свою діяльність через систему контрактів. Таким
чином, умовою виникнення ВЕВС, бізнес-екосистем
та корпоративних мереж є провадження спільної підприємницької діяльності на основі м’яких (договірних) або жорстких (право власності) управлінських
та організаційних відносин.
Головним викликом для системи інформаційного
забезпечення менеджменту ВЕВС є подолання опортуністичної поведінки та асиметрії інформації у інтегрованому утворенні, узгодження форматів фіксування
даних та онтології знань, які використовуються менеджментом ВЕВС. Зрозуміло що прийняття рішень
в умовах об’єднання підприємств потребує об’єднання
інформації та знань, наявних у різних стратегічних
бізнес одиниць (СБО), що виділяються у складі ВЕВС.
Частину інформаційних запитів здатна задовольнити
консолідована фінансова звітність. Разом з тим, така
звітність переважно пов’язана з інвестиційними рішеннями та надає так звані «ретроспективні» відомості про діяльність підприємства у складі ВЕВС. Отже,
консолідація інформації для менеджменту об’єднань
підприємств повинна розглядатися з іншого боку, ніж
консолідація фінансової звітності. Аналогічно умову
можна висунути й по відношенню до окремого, не інтегрованого до складу ВЕВС, підприємства. Отже, далі
визначимося з розуміння змісту понять «консолідація
інформації» та «консолідована інформація».
Тут зробимо наголос на наявності декілька підходів до визначення змісту понять «консолідація інформації» та «консолідована інформація». Перша група
тлумачень розглядає консолідовану інформацію, як
інформацію «зібрану в одному місці». У такому випадку коректніше говорити про поняття «консолідації даних», яке в [9] визначається як «управління процесами
інтеграції та обміну даними між різними виробничими
системами». Також поширеними є такі визначення
консолідації інформації: «зведення воєдино облікових
даних для підготовки звіту» [10]; «процес накопичення й структуризації інформації» [11]; «одержання з
декількох різнотипних джерел системно інтегрованих
інформаційних ресурсів» [12]; «організація управління
наборами стратегічних корпоративних даних» [13]. В
даному контексті доречним є врахування поданої в [14]
пропозиції щодо необхідності розділяти консолідацію
на фізичну та логічну. Фізична консолідація передбачає фізичне збирання інформації та її носіїв в певному
місці. Логічна консолідація зводиться до організації
легкого доступу до розподіленої інформації.
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3. Мета та задачі дослідження

No

ta

Мета роботи полягає у розвитку теоретико-методологічних засад організації контурів консолідації
інформації для управління великомасштабною економіко-виробничою системою. При цьому розробка цих
засад має враховувати особливостей архітектурної організації ВЕВС та підходів до вироблення й узгодження управлінських рішень.
Для досягнення поставленої мети було вирішено
такі завдання:
– розробити схему предметної області консолідації
інформації та обґрунтувати систему гіпотез та теоретичних положень щодо організації процесу консолідації інформації для великомасштабних економіко-виробничих систем;
– представити модель перебігу процесу організації
консолідації інформації з використанням методології
структурного аналізу та моделювання;
– обґрунтувати зміст процесів консолідації за допомогою концентричній теоретико-множинній моделі
передбачивши підпорядкування контурів консолідації інформації принципам рефлексивного управління.
4. Матеріали і методи досліджень передумов
організації консолідації інформації для менеджменту
великомасштабних економіко-виробничих систем

Означена вище диференціація процесів консолідації
на логічну та фізичну потребує передбачити також й
диференціацію методів та підходів до організації інфор-
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маційного забезпечення менеджменту ВЕВС. В основу
такої диференціації пропонуємо покласти пропозиції [18] щодо наявності двох підходів до організації інформаційного забезпечення менеджменту. Це документоцентричний (передбачає орієнтацію на документи, як
цілісні об’єкти) та датоцентричний (оперує з отриманими у різних нотаціях та інтегрованих між собою схемами
фіксування даних) підходи. Отже, при визначенні змісту консолідованої інформації та організації системи
збирання такої інформації пропонуємо орієнтуватися
на представлену на рис. 1 матрицю.
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формування інформації для менеджменту підприємства. При цьому, в рамках саме облікової методології,
можна також виділити декілька підходів до розуміння процесу надання інформації для менеджменту підприємства. Головне місце серед подібних досліджень
займають дослідження стратегічного управлінського
обліку. Окрім розробок зі сфери стратегічного обліку
підхід до визначення консолідованої інформації через
відкрите знання тісно перетинається з розробками [22],
присвяченими визначенню синергії інформації. Автор
роботи [22] зводить таку синергію як раз до «поєднання й інтеграції теоретичної, методологічної
та організаційної складових формування та
надання всього спектра інформації в єдину
систему». У разі розширення даного тлумачення ознаками превентивності формування інформації можна отримати зміст поняття «консолідація інформації». Разом з
тим, вважаємо за доцільне розширити таке
розуміння поняття «консолідована інформації» набутками рефлексивного підходу
Рис. 1. Матриця визначення змісту поняття «консолідація інформації» до організації менеджменту. Рефлексивний підхід особливо актуальний в умовах
Отже, підходи, які зводять консолідацію інформації
ВЕВС. Рефлексія при цьому розглядається через «сподо її збирання у одному місці (відповідає сегменту ВХ,
нукання керованого суб’єкта до прийняття бажаних ріподаної на рис. 1 матриці) або орієнтуються на подошень» [23] та «прийняття маніпулятивних рішень» [24].
лання проблем неповноти інформації (відповідають
сегменту АХ та BY, поданої на рис. 1 матриці) потребують певного розширення. В цілому, при визначенні
5. Результати дослідження параметрів та підходів
розуміння консолідованої інформації слід врахувати
до консолідації інформації для менеджменту
вимоги до неї з боку новітніх концепцій менеджменту.
великомасштабних економіко-виробничих систем
Тут зазначимо, що для для більшості сучасних концепцій менеджменту доречним є визначення змісту консоОб’єднання всіх наведених вище вимог до формулідованої інформації в рамках сегменту AY поданої на
вання системи консолідованої інформації (СКІ) прорис. 1 схеми.
понуємо здійснити з використанням теоретико-мноТаким чином, при формуванні системи консоліжинного підходу. В рамках даного підходу складові
дованої інформації (СКІ) необхідно орієнтуватися на
СКІ описуються через певний набір множин. Подібний
третій підхід, який зводить процеси консолідації до
підхід вже було використано для обґрунтування струкформування відкритого знання, яке використовується
тури обліково-аналітичного забезпечення управління
особами, які приймають рішення. Перше трактування
витратами підприємств [25]. Тут пропонується розконсолідації інформації через відкрите знання доволі
ширення даної розробки в напрямку охоплення всьодокладно розглянуто в роботі [19]. Дані автори розгляго спектру інформації, потрібної менеджменту саме
дають консолідацію інформації як відкрите знання,
ВЕВС. Також при удосконаленні наявної моделі слід
по відношенню до якого застосували спеціалізовані
врахувати виникнення задекларованої вище синергії
дії, такі як: обробка, відбір, аналіз, реструктуризаоблікової інформації, яка виникатиме у тому числі між
ція, переформатування тощо. Потреба в цих діях порізними рівнями ієрархічного представлення ВЕВС.
яснюється переорієнтацією отриманого знання для
Окрім того, в розвиток вже наявних пропозицій,
обслуговування насущних рішень, проблем і інфорскористаємось розробками [26], який використовує
маційних потреб певної клієнтури або соціальних
концентричну модель множин для опису ментальгруп. В інакшому випадку споживачі цього знання не
ного простору оточуючого середовища певного пров змозі ефективно й раціонально звертатися до нього,
екту чи програми. По відношенню до процесу кончерез важкодоступність у похідній формі й розподісолідації пропонуємо введення чотирьох контекстів
леність за багатьма документами. Дане тлумачення
наповнення змістом системи збирання, обробки та
перетинається з цілим пластом досліджень зі сфери
використання інформації. Перший контекст визна«Business intelligence» [20, 21], яка оперує методами та
чатиметься зовнішнім оточенням ВЕВС (мається на
інструментами перетворення необробленої інформації
увазі середовище непрямого впливу для ВЕВС та всіх
у зручну форму. Під зручною формою мається на увазі
його стейкхолдерів, таких як споживачі та конкуренможливість «забезпечити керівництво підприємства
ти). Структура консолідованої інформації для данонеобхідною інформацією для превентивного прийнятго контексту визначається множиною {СЕР}. Другий
тя бізнес-рішень» [20] або зробити інформацію придатконтекст визначає середовище прямого впливу, яке
ною для «прийняття оптимальних рішень» [21].
містить стейхолдерів підприємства та тих суб’єктів
Разом з тим, переважна більшість учених оперує
господарювання, з якими підприємство вступило у
лише поняттям інформації та інформаційних систем та
інтеграційну взаємодію {СТ}. Третій – пов’язаний з
не досліджує бухгалтерський облік як головне джерело
участю у розширених логістичних мережах, до яких
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залучено декілька суб’єктів господарювання. У даному
дослідженні цей контекст визначатиметься як великомасштабна економіко-виробнича система та моделюватиметься множиною {ВЕВС}. Останній, четвертий
контекст, відповідатиме рівню окремого підприємства (ПД) чи стратегічної бізнес-одиниці (СБО) у складі
інтегрованої структури бізнесу. Для його відображення вводиться множина {ПД}. Тут звернемо увагу на те,
що означені множини являються «вкладеними» одна
в одну, та в цілому визначають просторовий зріз СКІ.
Цей зріз задано через наступний кортеж:
СКІ=<СЕР, СТ, ВЕВС, ПД>.

солідації інформації для менеджменту окремих суб’єктів господарювання та об’єднань підприємств. Основу
даної моделі склала методологія концептуального проектування [27], яка передбачає подання сукупності базисних понять (відображаються за допомогою кругів) та
родових відносин (відображаються за допомогою дуг).
Звернемо увагу, що в поданій на рис. 2 концептуальній моделі додатково представлена дія організаційних
механізмів. Ці механізми забезпечують перетворення
складових кортежів (1) та (2) у СКІ. Також окремо слід
зазначити, що представлена на рис. 2 схема орієнтована на застосування REA-концепції як основи для
формування системи консолідованої інформації. Дана
концепція розглядає діяльність суб’єктів господарювання (Agents) з точки зору співвіднесення наявних у
нього ресурсів (Recourse) та в контексті певних подій
(Events). При цьому безпосередньо бухгалтерський
облік ведеться в розрізі наявних у суб’єктів господарювання ресурсів. У випадку ж ВЕВС, наявність таких ресурсів та компетентностей у окремих суб’єктів
господарювання виступає основою вироблення бізнес-правил інтеграційної взаємодії.

(1)

rep
rin
t

Далі визначимо змістовний зріз системи консолідації інформації. Ті множини, які будуть формувати
змістовний зріз СКІ входять в кожну, з поданих у кортежі (1) множин. Це в цілому відповідає розробкам [26],
щодо формування опису різних рівнів оточення проекту однаковим набором множин. Для визначення ж
безпосередньо переліку множин, скористаємось представленою на рис. 2 моделлю формування контурів кон-
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Рис. 2. Концептуальна модель формування контурів системи консолідації інформації

Процессы управления

ристання СКІ (етап ОРІ). При цьому, формування СКІ
базується на уточненні змісту поданих на рис. 2 концептів та розширення опису поданих у табл. 1 множин.
Для цього першочергово визначимо зміст джерел, які
становитимуть основу консолідації інформації. Зрозуміло, що основу інформаційної системи підприємств
становить бухгалтерський облік. В умовах же ВЕВС та
СКІ перелік зазначених джерел повинен виходити за
межі системи бухгалтерського обліку. З оглядом на це
пропонуємо до їх складу залучити відомості, які формуються в системах бухгалтерського ({ДЖФО}), управлінського ({ДЖУО}) та стратегічного ({ДЖСО}) обліку.
Також джерелами інформації постане управлінська та
інтегрована звітність ({ДЖЗВ}). Окрім того, джерелами
інформації постануть відомості, які надає система моніторингу внутрішнього та зовнішнього середовища
({ДЖМС}) та параметри системи контролінгу ({ДЖКТ }).
При цьому множина {ДЖКТ } міститиме те стільки показники (вони формуються в рамках інших множин),
а розміри відхилень від встановлених в системі оперативного та стратегічного контролінгу орієнтирів. Відповідно джерела інформації для СКІ формалізуються
таким кортежем:

go
nly

Такі правила утворюють простір інституціоналізації взаємодії, який авторами докладно описаний
у [28]. Відповідно й система консолідації облікової інформації повинна забезпечувати підтримку реалізації
таких бізнес-правил. Отже, змістовний зріз системи
консолідації інформації з використанням теоретикомножинного підходу та означених на рис. 2 концептів передбачає виділення наступних множин: {ДЖ} –
множина джерел виникнення консолідованої інформації; {ІН} – множина інструментів та формалізованих
процедур консолідації обліково-аналітичної інформації
для перетворення її у відкрите знання; {КІ} – множина
розкриття видів консолідованої інформації; {ПС} –
підтримуюча складова роботи системи консолідації;
{DW} – множина сховищ даних, в яких міститься
результати роботи системи консолідації інформації;
{ОМ} – множина стратегічних та оперативних орієнтирів для роботи системи менеджменту підприємства чи
інтегрованої структури бізнесу.
Відповідно такому розподілу система консолідації
інформації визначається у вигляді наступного кортежу, який містить безпосередньо консолідовану інформації та різні види забезпечення роботи СКІ:
(2)

ДЖ=<ДЖФО, ДЖУО, ДЖСО, ДЖЗВ, ДЖМС, ДЖКТ >. (3)

У разі поєднання представлених формулами (1) та (2)
кортежів отримуємо концентричну теоретико-множинну модель системи консолідації облікової інформації для
менеджменту підприємств та інтегрованих об’єднань.
Виділення рівнів даної моделі наведено у табл. 1.
Як можна побачити з табл. 1, представлені в ній
множини характеризують окремі концепти з наведеної
на рис. 2 концептуальної моделі консолідації інформації. Аналіз взаємозв’язків між представленими на
рис. 2 концептами дозволило сформулювати подану у
табл. 2 систему гіпотез щодо впровадження системи
консолідованої інформації (СКІ).
Головна особливість табл. 2 полягає у тому, що кожна з запропонованих гіпотез обґрунтовує відповідне
положення щодо уточнення змісту СКІ та корелює з
конкретним етапом організації впровадження та вико-

Слід зробити пояснення щодо врахування означеного у табл. 1 співвідношення множин. Так, наприклад, складові системи моніторингу середовища
включатимуть певні характеристики, які вимагає відповідний рівень менеджменту. Співвідношення між
такими показниками відповідають логіці каскадування показників для BSC. Тобто для кожного рівня з просторового зрізу СКІ (табл. 1) виділяються свої показники, які не повторюють один одного. Для покращення
якості консолідованої інформації можна передбачити
наслідування показників, коли показники кожного
підлеглого рівня уточнюють та деталізують показники більш високого рівня. Дана вимога формалізується
наступним чином:

rr

ea

din

СКІ=<ДЖ, ІН, KI, ПС, DW, ОМ>.

СТ
ІСБ
ПД
ДЖМС=< ДЖСЕР
ФО , ДЖФО , ДЖФО , ДЖФО >.

(4)

Таблиця 1

Fo

Концентрична теоретико-множинна модель системи консолідації облікової інформації (СКІ)
Просторовий зріз
Змістовний зріз

Джерела виникнення
інформації ({ДЖ})

Середовище
непрямого впливу
{CЕР}
{ДЖСЕР}

Інструменти та прийоми
консолідації ({ІН})

{ІНСЕ }

Види консолідованої
інформації ({КІ})

{КІСЕР}

Підтримуючи підсистеми
({ПС})

{ПССЕР}

Сховища консолідованої
інформації ({DW})

{DWСЕР}

Орієнтири менедж-менту
({ОМ})

{ОМСЕР}

СКІ=<СЕР, СТ, ВЕВС, ПД>
Рівень прямого впливу й Великомасштабна економікостейкхолдерів
виробнича система
{CТ}
{ВЕВС}
{ДЖСТ}
{ДЖВЕВС}
ДЖ=<ДЖСЕР, ДЖСТ, ДЖВЕВС, ДЖПД>
{ІНСТ}
{ІНВЕВС}
ІН=<ІНСЕР, ІНСТ, ІНВЕВС, ІНПД>
{КІСТ}
{КІВЕВС}
КІ=<КІСЕР, КІСТ, КІВЕВС, КІПД>
{ПССТ}
{ПСВЕВС}
СЕР, ПССТ, ПСВЕВС, ПСПД>
ПС=<ПС
{DWСТ}
{DWВЕВС}
СЕР, DWСТ, DWВЕВС, DWПД>
DW=<DW
{ОМСТ}
{ОМВЕВС}
СЕР, ОМСТ, ОМВЕВС, ОМПД>
ОМ=<ОМ
СКІ=<ДЖ, ІН, KI, ПС, DW, ОМ>

Підприємства та стратегічні бізнеодинці
{ПД}
{ДЖПД }
{ІНПД}
{КІПД}
{ПСПД}
{DWПД}
{ОМПД}
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Таблиця 2
Розкриття логіки процесу організації консолідації облікової інформації для менеджменту підприємств та їх інтегрованих
об’єднань
Концепт

Висунути гіпотези ({Г}), щодо особливостей консолідації інформації для системи менеджменту
Інформаційні запити з боку менеджменту становлять складну неформалізовану систему

ВЕВС
ІІПВ
R

Г2

Консолідація інформації в умовах об’єднання
підприємств має свої особливості, пов’язані з
відмінностями у інституціональному устрою

К
ПР
SCM

Г3

Для врахування динамічності середовища інформація має носити превентивний характер
та підтримувати адаптивність процесів

СКІ
E
ДЖ

Г4

Існує невідповідність між господарською та
бухгалтерською реальністю (різні варіанти
представлення та інтерпретації подій)

Ц
ОМ

Оскільки цілі та стратегічні орієнтири розвитГ5 ку підприємства визначають вимоги до складу
даних, їх слід залучати до складу СКІ

ПС

Г6

Функціонування СКІ потребує організації
належної підтримки роботи цієї системи

ІН,
DW

Г7

ВЕВС та його учасники самостійно обирають
підхід до формування СКІ, але у урахуванням інституційних вимог до життєдіяльності
об’єднання підприємств в цілому

ОЗ
ОБ

Г8

При прийнятті рішень менеджмент має враховувати параметри «бухгалтерського вибору»
щодо відображенні тієї чи іншої операції

Г9

Відображення господарської реальності для
підприємства суттєвою мірою залежить від
здійснюваного виду діяльності

ta

ПД
КТЛ

rep
rin
t

Г1

ІН
СТХ

Концептуальні положення ({КП}) формування та
використання системи консолідації інформації
Основу формування СКІ становить іденКП1
тифікація інтересів всіх зацікавлених у
консолідованій інформації сторін
Організація СКІ для ВЕВС має враховувати моделі організації ВЕВС та забезпеКП2
чувати максимальне розкриття інтеграційного потенціалу
Слід передбачити критерій стратегічності
та розширення переліку індикаторів, які
КП3
охоплюватимуть всі складові бізнес-процесів, до яких залучені учасники ВЕВС
Робота СКІ має враховувати логіку
рефлексивного менеджменту для подоКП4
лання асиметрії інформації та опортуністичної поведінки
СКІ виступає як інструмент інституціоналізації взаємодії та формалізації правил
КП5
здійснення й стратегічних орієнтирів для
такої взаємодії
Потрібен розподіл вимог до організація
КП6
роботи СКІ за всіма рівнями ієрархії
ВЕВС
СКІ передбачає узгодження інструментів
та підходів до консолідації зі стейкхолКП7
дерами, разом з організацією дифузії та
захисту знань
Потрібна адаптація обліку до можливості
формалізації бізнес-правил. Облікове віКП8
дображення має відповідати встановленим
правилам
Організація процесу консолідації інформаКП9 ції обов’язково має враховувати особливості галузевої приналежності ВЕВС

No

Наступною складовою кортежу (2) є інструменти,
за допомогою яких відбувається консолідація інформації (логіка використання таких інструментів моделюється відображенням ІН: ДЖ®KI). До складу таких
інструментів пропонується віднести: оптимізаційні
методи ({ІНОП}); імітаційні моделі ({ІНІМ}); когнітивні
моделі ({ІНКГ }); дерева рішень ({ІН ДР}), нейронні мережі та методи машинного навчання ({ІННН}); семантичні мережі ({ІНСМ}); методи прогнозування ({ІНПР})
тощо. Наведені складові множини {ІН} є лиш орієнтовним та невичерпним переліком інструментів. Наповнення даної множини, яка визначається кортежем (5),
цілком визначається знаннями та уподобаннями осіб,
які приймають рішення.
ІН=<ІНОП, ІНІМ, ІНКГ, ІН ДР, ІННН, ІНСМ, ІНПР>. (5)

В результаті роботи задекларованого у кортежі (5) інструментарію формується консолідована
інформація. Згідно прийнятого вище тлумачення
така інформація трактується як відкрите знання
(весь перелік знань підприємства, поза розподілу за
класифікаційними ознаками, зводиться до множини
{КІЗН }). Разом з тим, такий підхід слід розширити
шляхом. Для цього до складу консолідованої інформації залучаються:

№
відносин

Етап
ОРІ

1, 15, 18,
19, 20
ОРІ1
8, 22, 16,
17

5, 10, 11,
22, 23, 25
ОРІ2
26, 29, 30,
33, 36

6, 21, 31,
32, 24

ОРІ3

40, 41
ОРІ4
35, 37, 38,
39

27, 28, 34,
43
ОРІ5
2, 3, 4, 7

{КІСЦ} – можливі сценаріїв розвитку подій;
{КІРМ} – перелік реакцій менеджменту на виклики;
{КІПР} – прийняті менеджментом бізнес-правила;
{КІ КК } – перелік інституційних концепцій контролю;
{КІСА} – результати проведеного стратегічного аналізу діяльності суб’єктів господарювання тощо.
В узагальненому вигляді зміст консолідованої інформації розкриває наступний кортеж:
КІ=<КІЗН, КІСЦ , КІПР, КІКК , КІСА>.

(6)

Зрозуміло, консолідована інформація має бути
певним чином зафіксована. Тобто застосування інструментів з кортежу (5) призводить не просто до
утворення консолідованої інформації (ІН: ДЖ®KI), а
до занесення такої інформації до відповідних систем
зберігання. Найбільш вдалим рішенням тут є концепція предметно-орієнтованих сховищ даних (Data
Warehouse), яка в свою чергу передбачає різні варіанти
реалізації. Детальний розгляд цих варіантів виходить
за рамки мети даного дослідження. У якості прикладу
наведемо ієрархічні ({DW ІР}), мережні ({DW МЖ}) та
реляційні ({DW РЦ}) сховища даних. Зрозуміло, що вибір підходу до організації збереження консолідованої
інформації від виду інформації та джерел, з яких вона

Процессы управления

формується (ДЖ: КІ®DW). При цьому структуризація кортежу (7) також відповідає означеній у табл. 1
ієрархії.
DW=<DW ІР, DW МЖ , DW РЦ>.

Поширення концепції формування інтегрованої
звітності, як звітності що робить акцент на факторах створення вартості та бізнес-моделі підприємства,
актуалізує питання змістовного визначення складу
елементів множини {ОМБМ}. Тут вельми цінними є
пропозиції [29] щодо визначення складових такої бізнес-моделі. У якості складових бізнес-моделі виділяють: обрані сегменти споживачів; особливості наданих
послуг; принципи управління лояльністю та витратами; параметри фінансових потоків; параметри взаємодії зі стейкхолдерами; правила наповнення стратегій
маркетинг-міксу; ключові компетентності та ресурси.
Оскільки збалансована система показників сама
по собі містить інструмент каскадування та передбачає наявність ієрархії, до кортежу (9) введено самостійне представлення моделі BSC. При цьому, як вже
наголошувалося у [25] в складі {BSC} виділятимуться у якості головних елементів множини ключових
факторів успіху підприємства ({KSF}) та ключових
показників ефективності ({KPI}). Разом з тим, для
розкриття саме цільової спрямованості можна ввести неформалізовану множину {SМ}, що міститиме
в своєму складі стратегічні карти (Strategic Map)
різного рівня декомпозиції (в розрізі поданої у табл.
1 ієрархії). Саме елементи {SМ} забезпечуватимуть
максимальну формалізацію орієнтирів менеджменту для кортежу (10). Досягнення ж цих орієнтирів
забезпечуватиме система стратегічних заходів, яка
задається через елементи {SА}:

(7)

ПС=<ПСОР, ПСТХ, ПССЦ , ПСЕК , ПСЕР, ПСПК>.
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Множини (3)–(7) розкривають змістовні характеристики системи консолідації інформації. Разом з
тим, ефективна робота системи консолідації можлива
лише у разі наявності різного роду регламентів. Такі
регламенти в сукупності утворюють підсистеми підтримки для КСІ. В загальному вигляді в составі такої
підсистеми підтримки пропонуємо виділення організаційних регламентів ({ПСОР}), які визначатимуть
параметри взаємини між різними рівнями поданої у
табл. 1 ієрархії. Також слід передбачити технологічну
({ПСТХ}), соціальну ({ПССЦ}), економічну ({ПСЕК}) та
ергономічну ({ПСЕР}) підтримку функціонування KCІ.
Окрім того, з урахуванням виділення у складі КСІ
сховищ даних, доречним постає виділення компоненти
програмної підтримки ({ПСПК}), яка забезпечуватиме
фіксування консолідованої інформації та регламентуватиме доступ до консолідованого знання. В узагальненому вигляді підсистема підтримки зводиться до
наступного кортежу:
(8)
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У якості останнього елемента кортежу (2) виділено множину орієнтирів для роботи системи менеджменту. Така множина введена до КСІ з оглядом на те,
BSC=<KSF, KPI, SM, SА>.
(10)
що саме ці орієнтири визначатимуть запити до підсистеми інформаційного забезпечення менеджменту,
Означене множинами (1)–(10) представлення систеяка в випадку даного дослідження трансформовано
ми консолідованої інформації визначає перелік етапів
у КСІ. Пропонуємо використати у якості таких орієнщодо її впровадження. В загальному вигляді дані етапи
тирів, по-перше, цілі (дерево цілей) функціонування
було задекларовано у табл. 2. Змістовне наповнення цих
окремих підприємств та ВЕВС в цілому (задається
етапів, виконане в термінах методології структурного
множиною {ОМЦ }). По-друге, необхідно передбачити
аналізу та проектування, подане на рис. 3.
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Рис. 3. Схема процесу організації консолідації інформації

Лист 2

Восточно-Европейский журнал передовых технологий ISSN 1729-3774

Подана на рис. 3 схема є верхнім рівнем моделі
організації консолідації інформації. Дана схема лише
визначає логіку організації інформаційного забезпечення менеджменту ВЕВС. Відповідно означена на
рис. 3 модель потребує розширення й представлення в
контексті організації впровадження та використання
системи консолідованої інформації.
6. Обговорення результатів формування теоретикомножинної моделі системи консолідації облікової
інформації
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ності у складі інтегрованого об’єднання підприємств
({ОБВЕВС-ПД}). Отже, метою менеджменту ВЕВС постає
наближення означених образів аттракторів розвитку.
В результаті має виникнути консолідоване уявлення про перспективні бізнес-моделі ВЕВС та вхідних до
неї підприємств, зафіксоване у СКІ. При цьому можна
запропонувати наслідування та підпорядкування бізнес-моделей за аналогією до процедури каскадування
в концепції BSC. Зрозуміло, що в залежності від сили
інтеграційних обмежень та інституціоналізації роботи
ВЕВС відбуватиметься узгодження параметрів бізнес-моделі через звуження зони компромісів. Разом з
тим, усі учасники даного процесу прагнутимуть вплинути на процес прийняття рішень іншими суб’єктами
саме через систему рефлексивних впливів.
Авторський варіант такої системи впливів, з визначенням рангу рефлексії (RR), представлено на рис. 4.
Звернемо увагу, що в даній схемі рефлексія обмежується рангом на рівні 2 (RR=2). Тут підтримується
думка ряду дослідників [23, 24], що подальше збільшення рангу рефлексії незначним чином впливає на
модель, але значно ускладнює сприйняття моделі.
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В контексті визначення змістовного наповнення
представлених на рис. 3 етапів слід зробити наголос на
двох підходах. Перший, традиційний підхід, який відповідає сегментам АХ, ВХ та ВУ поданої на рис. 1 матриці.
Він зводиться до визначення складу облікових процедур,
які формуватимуть дані (наповнюватимуть множину
{ДЖ}) та інструментів, які здійснюватимуть обробку цих
даних. Другий підхід (відповідає сегментам АХ та АY),
враховує можливість підприємств впливати на інформацію, яку сприймають стейкхолдери (в
рамках реалізації принципів рефлексивного менеджменту). Окрім прямих впливів
можливий також «бухгалтерський вибір»,
коли підприємство обирає той чи інший
спосіб відображення господарьскої реальності. Дане твердження базується на докладному обґрунтуванні в [30] концепту
«бухгалтерська реальність».
Відповідно, в розвиток цих пропозицій процеси консолідації інформації слід
спів віднести з поняттям облікової інтерпретації певного факту господарської
діяльності чи наявних у підприємства активів, капіталу та зобов’язань. При цьому
саме бухгалтерська інтерпретація облікової інформації визначатиме аттрактори
(визначаються за допомогою елементів
множини {ОМ}) розвитку підприємства.
В термінології рефлексивного менеджменту воно формуватиме образ такого
аттрактору, або образ своєї перспективної
бізнес-моделі. Всі можливі образи, виРис. 4. Сприйняття рефлексії в ході формування системи консолідації
значаються в рамках множини {ОБ}. На
інформації в розрізі рівнів інтеграційної взаємодії учасників ВЕВС
змістовному рівні дана множина виступає співвіднесенням орієнтирів менеджменту та консолідованої інформації в уявленнях того
Отже, наближення зазначених на рис. 4 образів
чи іншого суб’єкта, який приймає рішення:
аттракторів може спиратися на широкий перелік прийомів рефлексивного менеджменту, від «розповсюдження інформації» до «відволікання уваги» та зміни
ОБ=KI U OM.
(11)
правил вироблення рішень.
Пропонуємо формалізовано представити образ
перспективної бізнес-моделі підприємства у вигляді
7. Висновки
множини {ОБПД-ПД}. Така множина трактується як
образ аттрактору розвитку підприємства у сприйнятті
підприємства (як інтенція підприємства). Зрозуміло,
1. Розроблене концептуальне підґрунтя організащо і ВЕВС матиме власне бачення щодо аттракторів
ції інформаційного забезпечення менеджменту ВЕВС
свого розвитку. Таке бачення задається множиною
враховує принципи економіки знань та опирається на
{ОБВЕВС-ВЕВС}. При цьому ВЕВС під час планування
інструментарій консолідації інформації. Використання технології концептуального проектування дозвосвого розвитку матиме й певне уявлення про бажану
лило розробити схему предметної області консолідації
бізнес-модель підприємства ({ОБПД-ВЕВС}). Аналогічне
інформації. Перевагою даної схеми є використання
й підприємство створює власний образ своєї присут-
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3. Для формалізованого представлення змісту процесів консолідації використано концентричний теоретико-множинний підхід. Застосування даного підходу
дозволило відобразити ієрархію задоволення інформаційних потреб ВЕВС. Також доведено, що формування таких інформаційних потреб обов’язково має
враховувати принципи рефлексивного управління.
Для цього відображено схему розкриття взаємних
рефлексивних впливів учасників ВЕВС, яка моделює
два рівня рефлексивної взаємодії.
Разом з тим потребує проведення подальших досліджень визначення конкретних заходів щодо реалізації
даних рефлексивних впливів та обґрунтування відповідних особливостей консолідації інформації.
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принципів рефлексивного управління інтегрованим
об’єднанням підприємств. Використання концептів з
предметної області дозволило обґрунтувати систему
гіпотез щодо побудови системи консолідації інформації для задоволення потреб менеджменту великомасштабних економіко-виробничих систем.
2. Для доведення висунутих гіпотез та створення
умов для практичної реалізація отриманих результатів розроблено сукупність концептуальних положень
щодо організації консолідованої інформації. Перевагою розробки є узгодження даних положень з етапами
організації системи консолідації інформації. Перебіг
таких етапів представлено за допомогою методології
структурного аналізу та моделювання.
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