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АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто питання побудови концептуально єди-
ної системи логіко-математичного моделювання бухгалтерського облі-
ку, формування й аналізу динаміки балансових звітів, що однаково ро-
зуміється всіма учасниками процесу гармонізації національних систем
бухгалтерського обліку й фінансової звітності.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: бухгалтерський облік, глобальна модель, інформа-
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен вопрос построения концептуально
единой системы логико-математического моделирования бухгалтерс-
кого учета, формирования и анализа динамики балансовых отчетов,
что одинаково понимается всеми участниками процесса гармонизации
национальных систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
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ANNOTATION. In the article the question of construction is considered
conceptually single system of логіко-математичного design of record-
keeping, forming and analysis of dynamics of balance sheets, that
identically understands all participants of process of harmonization of the
national systems of record-keeping and financial reporting.
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Постановка проблеми. Моделювання як метод внутрішньо
властиве саме бухгалтерському обліку, але саме це моделювання
здійснюється, по суті справи, тими ж засобами, що й на практиці:
ідентифікація ситуації, запис проведень, формування таблиць та
ілюстрації на числових прикладах. Не сумніваючись у необхідно-
сті числової ілюстрації методик обліку, все ж таки відзначимо,
що сам факт підтвердження передбачуваних результатів на об-
меженому числовому матеріалі ще не є логічним обґрунтовуван-
ням методології й методики обліку. Будь-який інший числовий
приклад, що спростував результати попереднього тесту, ставить
під сумнів усі попередні висновки, оскільки: «теорія або модель
не тому істинна, що вона підтверджується фактами, а тому не
спростовується фактами, що вона істинна».

Традиційний спосіб моделювання обліку, крім властивої йому
громіздкості, не має також необхідного ступеня спільності в ло-
гічних міркуваннях і висновках.

Крім того, необхідно звернути увагу на ще одну обставину, а са-
ме: існування якогось інформаційного розриву в технологіях бухга-
лтерського обліку і пов’язаних з ними економічних дисциплінах,
перш за все, у статистиці й економічному аналізі. Про це, зокрема,
згадує Д.В. Чистов [4], але в іншому зв’язку: «в існуючих проектах
інтелектуальних АРМ — аналітико-економічний аналіз, що бере
початок з бухгалтерського обліку, будучи одягненим в експертну
оболонку, виявляється інформаційно відірваним від нього».

Проте ця проблема не є чисто технічною: бухгалтерський об-
лік представниками суміжних наук звичайно розглядається тіль-
ки як джерело необхідної для економічного аналізу інформації,
призначеної певним групам її споживачів. Це видно з назв робіт,
які часто мають у заголовку фразу: «Як читати або аналізувати
фінансовий звіт?». Але дотепер важко знайти роботу, де б у заго-
ловку містилася фраза: «Як сформувати фінансовий звіт?» так,
щоб отримати всю необхідну для аналізу інформацію.

Тим часом, добре відомо, що багато чого з того, що може дати
бухгалтерський облік для економічного (фінансового) аналізу,
міститься не в сальдових балансах, а в Головній книзі, яка міс-
тить усі балансоформуючі чинники — зведені проведення з усіх
можливих кореспонденціям рахунків, і цього достатньо для скла-
дання більшості балансових звітів. Але на сьогоднішній день у
літературі з економічного аналізу й бухгалтерського обліку прак-
тично відсутні методики, де б аналіз балансових звітів будувався
не від зв’язків між структурними елементами балансу, а від бала-
нсоформуючих чинників — даних Головної книги.
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Причина цього, якщо виключити чинник комерційної таємни-
ці, полягає у такому. По-перше, тому що зв’язки між структур-
ними елементами балансових звітів відносно легко встановлю-
ються за допомогою звичайних формул алгебри. Наприклад,
відоме рівняння: Засоби = Капітал + Зобов’язання — це встанов-
лене рахунковим досвідом рівняння зв’язку між відповідними
структурними елементами балансового звіту.

По-друге, дотепер не існує іншого способу встановлення
зв’язку між початковими даними й даними балансових звітів,
окрім алгоритмічного, тобто в термінах вирішальних облікових
процедур, без наперед встановленого зв’язку між початковими
даними — Головною книгою, і результатом — балансовим зві-
том, подібної тієї, яка встановлюється математичними рівнян-
нями.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Прагнення до рі-
шення проблем бухгалтерського обліку є неалгоритмічним, тобто
не процедурним шляхом, характерним для досліджень А.П. Ру-
дановського [2] і І.Ф. Шерра [5], які, судячи за змістом їх робіт,
усвідомлювали, що за процедурною стороною рахівництва хова-
ються математичні рівняння. Але їх роботи, також як і відповідні
роботи попередніх авторів (А. Колкотіна, Н.У. Попова [3],
И.П. Руссіяна), не отримали свого подальшого розвитку та про-
довження в працях подальших поколінь учених.

Набагато пізніше, в 1967 році, ця проблема була сформульо-
вана Л. Ломбарді таким чином: «задача бухгалтерського обліку
звичайно відома тільки в термінах вирішальної її процедури, а не
в термінах точного визначення її результатів. Тому було легко
скласти блок-схему будь-якої бухгалтерської задачі, оскільки
блок-схема просто відображає ці кроки. І, навпаки, не був відо-
мий і не відомий зараз спосіб визначення такої задачі в компакт-
ному вигляді, подібному опису математичної задачі за допомо-
гою рівнянь. Наскільки нам відомо, указана проблема компакт-
ного, тобто формульного встановлення зв’язків між початковими
даними обліку і його результатами, не вирішена й дотепер.

Необхідно зазначити, що використання обчислювальних ма-
шин привело до широкого застосування математичних методів у
бухгалтерії. Найповнішу її математичну інтерпретацію виконали
А. Куссеров, І. Кульман і В. Кралічек. З математичних методів у
даний час найширше визнання отримала матрична алгебра. Так,
наприклад, Т. Трифонов побудував систему лінійних рівнянь для
обліку витрат. Найповніше значення апарату лінійної алгебри для
планування, контролю і аналізу було показано в статті В. Хрісте-
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рмана і Л. Медлера [6, с. 28—30], в якій наведено паралельна по-
будова планових і звітних матриць.

З математизації обліку тісно пов’язане його моделювання. Й.
Яноут і С. Свобода стверджували, що система інформації є моде-
льоване зображення реально існуючої економічної системи, оріє-
нтоване на те, щоб дати оптимальне подання про цю систему як
природної бази її існування.

Методологія досліджень. При проведенні дослідження були
використані діалектичний і системний підхід, а також методи по-
рівняння, узагальнення, групування, аналізу та синтезу.

Метою цієї статті є вдосконалення теоретико-методологічних
підходів щодо моделювання, в основі якого запропонована бух-
галтерська логіко-математична модель за умов застосування ін-
формаційних технологій.

Результати дослідження. 1) Відсутність компактних і одно-
манітних засобів зображення процедур формування балансових
звітів за допомогою математичних моделей, де зв’язок початко-
вих даних і результатів встановлюється формулами й математич-
ними рівняннями — це не тільки теоретична проблема, яку необ-
хідно вирішити, але це також проблема якості й достовірності
бухгалтерської інформації.

Одна з інформаційних технологій — бухгалтерський облік —
формує дані для економічного аналізу за допомогою процедур,
обґрунтованих, головним чином, рахунковим досвідом; інша —
така, як, наприклад, статистика або економічний аналіз, викорис-
товує їх без ясного математичного уявлення про те, яким чином і
на яких підставах були сформовані бухгалтерські звіти, прийняті
як початкові дані для аналітичних висновків.

Таким чином, це не стільки інформаційний, скільки методоло-
гічний і методичний розрив цих наук. Разом з тим, економічний
аналіз, працями М.І. Баканова, А.Д. Шеремета, Ю.П. Маркіна,
Р.С. Сайфуліна, В.П. Суйца, С.К. Татура та інших авторів, уже
давно набув форми математично обґрунтованого знання, де ши-
роко застосовуються найсучасніші математичні методи: матема-
тична логіка, матрична алгебра, теорія множин, методи оптиміза-
ції, статистичні й інші методи, і це вже давно стало звичним у
підготовці висококваліфікованих фахівців з бухгалтерського об-
ліку й аудиту.

Видно, настав час, щоб такими ж звичними стали й матема-
тичні моделі бухгалтерського обліку. Усе це сприятиме подо-
ланню інформаційного розриву в технологіях бухгалтерського
обліку й економічного аналізу, подальшому взаємопроникнен-



443

ню їх концепцій і методик. Принципові утруднення, а іноді і
неможливість рішення ряду важливих проблем бухгалтерського
обліку тими ж засобами, якими він здійснюється в своєму прак-
тичному втіленні, і є однією з причин того, що свого часу були
зроблені спроби постановок і рішення проблем бухгалтерського
обліку іншими засобами — шляхом створення різноманітних
його моделей: графічних, логіко-математичних, лінгвістичних,
класифікаційних та ін.

Ці ідеї знайшли відповідне віддзеркалення в роботах вітчиз-
няних і зарубіжних учених, як в історичному минулому, так і
сьогодні. У той же час, не всі автори схильні розглядати моделю-
вання як самостійний і ефективний засіб розвитку його теорії й
методології, так, як це, наприклад, прийнято при розгляді про-
блем економічної теорії, де вже сформувалася така самостійна
дисципліна, як математична економіка.

Мабуть, через це достатньо поширений сьогодні погляд на
моделювання, як на щось безпосередньо пов’язане з комп’ю-
теризацією обліку, а також і тому, що бухгалтерський облік
сам по собі вже є штучно створеною моделлю інформаційної
технології, успіхи в цій галузі виявилися вельми скромними
порівняно з відповідними досягненнями в галузі економічно-
математичного моделювання в інших, виниклих набагато піз-
ніше економічних науках теоретичного й прикладного зна-
чення.

Один із шляхів рішення позначених вище проблем полягає в
іншій розстановці акцентів, а саме — у перенесенні центру тя-
жіння досліджень: від узагальнення рахункового досвіду у формі
його принципів і стандартів — до побудови одноманітної теорії й
методології на основі глобальної логіко-математичної моделі бу-
хгалтерського обліку.

Необхідно створити паралельну існуючій систему засобів і
методів моделювання бухгалтерського обліку, компактну, одно-
манітну й достатньо універсальну, за допомогою якої можуть
розв’язуватися згадані вище дві його основні задачі: а) ситуацій-
не моделювання як засіб формування первинної облікової інфор-
мації; б) формування на її основі зведених бухгалтерських звітів,
але не звичайним процедурним шляхом, а шляхом рішення «ба-
лансу, як деякого рівняння або ряду рівнянь». Якщо перша задача
— ситуаційне моделювання хоча і громіздкими засобами, але все
таки успішно розв’язується і в звичайній системі зображення бу-
хгалтерського обліку, то рішення другої задачі та проблема, яка і
є головним каменем спотикання.
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Як показав весь попередній досвід, перш за все, досвід двох
видатних бухгалтерів першої половини XX століття: А.П. Руда-
новського [2] і І.Ф. Шерра [5], вона не може бути задовільно ви-
рішена в системі традиційно вживаних засобів і методів, тобто в
системі звичайної алгебри чисел або скалярних величин, оскільки
бухгалтерський облік працює не з окремими числами, а з взаємо-
зв’язаними між собою бухгалтерськими структурами, організо-
ваними у вигляді таблиць чисел.

Творцем розділу математики — матричної алгебри, де
об’єктами перетворень є не окремі числа, а таблиці чисел — вва-
жається англійський математик Дж. Сильвестр (1850). Очевидно,
його ідеї значно випередили час, оскільки в додатках матрична
алгебра була вперше використана у фізиці тільки через 75 років,
у квантовій теорії атома Гейзенберга (1925). Тому немає нічого
дивного, що її широкомасштабне застосування в економічних до-
слідженнях відбулося набагато пізніше, і пов’язано воно з ім’ям
лауреата Нобелівської премії з економіки В. Леонтьєва (1953),
який використовував її при створенні знаменитої моделі «витра-
ти—випуск».

На сьогодні апарат матричної алгебри знаходить повсюдне за-
стосування практично в усіх економічних науках, але в бухгал-
терському обліку його використовування обмежено рішенням де-
яких часткових задач управлінського обліку в стандартній
постановці задач оптимізації ухвалення рішень.

Табличним структурам у математиці природним чином відпо-
відають математичні структури, звані матрицями, які, за визна-
ченням, не що інше, як таблиці чисел. Але над ними, на відміну
від звичайних таблиць, визначені відомі математичні операції:
множення на скаляр, складання, віднімання, транспонування,
множення й обіг матриць.

У матричній алгебрі, як і в звичайній алгебрі, зв’язки між ве-
личинами встановлюються формулами й рівняннями, але вели-
чини, що входять до них, приймають значення не на окремих чи-
слах, а на таблицях чисел заданої структури і розмірів. Дана
обставина дозволяє абсолютно по-новому вирішувати проблеми
формування балансових звітів і їх аналізу як рішення математич-
них рівнянь, зв’язуючи між собою не окремі числа, а різні струк-
тури чисел, організовані у вигляді аналогів бухгалтерських таб-
личних структур: матриць, векторів (окремих рядків і стовпців) і
окремих числових величин — скалярів.

Але не слід думати, що все зводиться до простого застосу-
вання апарату матричної алгебри й інших відомих математич-
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них методів до проблематики бухгалтерського обліку. Тут
проблема полягає в створенні принципово нової системи засо-
бів і методів, яка і позначена в назві як логіко-математична бух-
галтерія.

З урахуванням того, що основними формами уявлення й пере-
творення бухгалтерської інформації є таблиці, існуючу систему
засобів і методів бухгалтерського обліку можна було б визначити
як логіко-математичну бухгалтерію. У зв’язку з цим стає зрозу-
мілим і пропонована назва — логіко-математична бухгалтерія, де
в пропонованій системі засобів і методів моделювання основни-
ми формами уявлення й перетворення бухгалтерської інформації
є матриці й операції над ними.

2) У пропонованій системі вдалося з’єднати ситуаційну при-
роду бухгалтерського обліку із засобами матричної алгебри і тим
самим у якійсь мірі сприяти зближенню методології й методики
бухгалтерського обліку і економічних наук, що використовують
його інформацію з метою економічного аналізу. Але для цього
було потрібно виконати конструктивну теоретичну роботу, яка
полягала, перш за все, у відповідному перевизначенні існуючих
табличних структур, облікових категорій і процедур бухгалтер-
ського обліку у відповідні їм структури, категорії й операції в си-
стемі логіко-математичної бухгалтерії.

Необхідно було також відповідним чином перевизначити
(розширити й модернізувати) існуючу мову бухгалтерських
проведень. З цією метою і було ухвалено концептуальне рі-
шення — розробити новий синтаксис мови бухгалтерських
проведень, прийнявши за його основу логіко-математичну фор-
му запису кореспонденції рахунків і бухгалтерського прове-
дення.

Таким чином, була розроблена система позначень і операто-
рів, призначена для запису проведень, формул і алгоритмів фор-
мування їх сум, позначена сьогодні як бухгалтерська мова логіко-
математичного моделювання — ЛММ. Характерною його межею
є запис проведення у формі елемента відповідної матриці-
проведення або елементів ситуаційної матриці, якщо йдеться про
групу взаємозв’язаних проведень, що відображають облікову си-
туацію. Але всі ці структури, категорії і процедури, перевизначе-
ні в нову термінологію логіко-математичної бухгалтерії, набули
форми, не зовсім звичні для традиційної бухгалтерії. Тому вини-
кла проблема їх подібності — упізнанності у відповідних струк-
турах, категоріях і процедурах у традиційній бухгалтерії. Для
цього було потрібно ухвалити ще одне концептуальне рішення —
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сформувати достатньо струнку й одночасно прозору систему
критеріїв подібності, яка представлена нижче в одному з розділів
як концепція еквівалентності форм уявлення й алгоритмів пере-
творення бухгалтерської інформації.

За допомогою згаданих уже критеріїв еквівалентності логі-
чно обґрунтовані відповідні еквівалентні переходи від таблич-
них структур, категорій і процедур традиційної бухгалтерії до
відповідних структур, категорій і операцій у пропонованій си-
стемі логіко-математичної бухгалтерії, і навпаки. Завдяки цьо-
му, результати, отримані в системі моделей логіко-матема-
тичної бухгалтерії завжди і без особливих проблем можуть бу-
ти переведені у відповідні і звичні форми їх уявлення в системі
понять і категорій традиційного бухгалтерського обліку, і на-
впаки.

Оскільки, як показано нижче, ряд проблем у системі логіко-
математичної бухгалтерії, завдяки компактності й одноманітності
її засобів, розв’язується набагато ефективніше, ніж в існуючій
системі бухгалтерського обліку, то тим самим досягається необ-
хідний ефект у рішенні типових і принципово нових задач теорії,
методології і практики обліку.

Усе  викладене визначає мету, тобто надзадачу справжнього
дослідження — створення глобальної математичної моделі диг-
рафічної бухгалтерії як методологічної бази для здійснення про-
цесу гармонізації національних систем обліку, їх інтеграції в
міжнародно визнану систему обліку й фінансової звітності.

Створювана таким чином глобальна математична модель за
способом її побудови повинна бути, з одного боку, інваріантною
до конкретних особливостей національних систем обліку, тобто
універсальною, з іншого — легко визначуваною на будь-яких ти-
пах інституційних одиниць, що використовують систему дигра-
фічної бухгалтерії, на відповідному їм алфавіті, синтаксисі й гра-
матиці прийнятого плану рахунків, національного або професій-
ного.

Указані вище вимоги до глобальної моделі: універсальність і
одночасно здатність бути адаптованою до будь-яких особливос-
тей систем обліку, насправді не є надмірними, оскільки саме ці
властивості підтверджені багатовіковим досвідом використову-
вання диграфічної бухгалтерії в різних країнах і в різні історичні
епохи.

Саме така, універсальна і легко адаптована до національних
особливостей обліку, але математично повна модель, і повинна
стати базою — «нульовим варіантом», щодо якого може і пови-
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нна проводитися робота з гармонізації — знаходження загальних
точок зору на проблеми, не дивлячись на існуючі відмінності на-
ціональних систем обліку.

Як засіб для досягнення поставленої таким чином мети або
надзадачі дослідження пропонується логіко-математична бухгал-
терія — метамодель існуючої системи засобів і методів диграфі-
чної бухгалтерії, компактних і одноманітних, здатних істотним
чином скоротити видиме різноманіття і громіздкість реальних
процедур і методик обліку.

У цьому значенні метамоделлю, тобто моделлю моделі, є, на-
приклад, комп’ютерна програма [1, с. 40—47], оскільки як її про-
образ використовується модель до комп’ютерної бухгалтерії, фу-
нкції якої вона (комп’ютерна програма) відтворює, але, очевидно,
що більш ефективними засобами, завдяки чому виникають дода-
ткові можливості, які просто не могли існувати в умовах техно-
логій ручного рахунку.

Як практичний приклад застосування логіко-математичної
бухгалтерії можна розглянути методику введення початкових
залишків. Метод БЕЛМ (бухгалтерська економіко-логічна мо-
дель — базується на метамоделі логіко-математичної бухгалте-
рії), запропонований А.М. Турило і В.О. Осмятченко [7], дозво-
ляє ввести залишки по всіх рахунках організації протягом
кількох годин.

Таким чином, уже наступного дня  після придбання програм-
ного забезпечення, підприємство зможе успішно почати автома-
тичне ведення бухгалтерського обліку.

Відповідно до цього методу, введення залишків по рахунках
виконується без даних аналітичного обліку.

Отже, відпадає необхідність створення аналітичних таблиць.
При цьому досить скористатися оборотно-сальдовою відоміс-

тю, складеної до дати введення залишків.
Інші можливості використання логіко-математичної моделі

пов’язані із формалізацією опису структури аналітичного та син-
тетичного обліку, наприклад, оборотно-сальдової відомості для
подальшої алгоритмізації із застосуванням інформаційних техно-
логій (табл. 1).

Тут можуть фігурувати як синтетичні рахунки (субрахунки),
так і аналітичні рахунки того чи того синтетичного рахунку (суб-
рахунку). Змінні VD, VK, DO, До, ID, IK інтерпретуються приро-
дним чином як вхідні (V) або витікаючі (Т) сальдо та обороти (О)
за дебетом (D) або кредитом (К) рахунку X(i), а змінні SVD, SVK,
SDO, SKO, SID, SIK є суми відповідних стовпців.
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Таблиця 1
ФОРМАЛЬНА СТРУКТУРА ОБОРОТНО-САЛЬДОВОЇ

ВІДОМОСТІ РАХУНКІВ

Вхідне сальдо Обороти Вихідне сальдо
Рахунки

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Х (1) VD (X(1)) VK (X(1)) DO (X(1)) KO (X(1)) ID (X(1)) IK(X(1))

Х (2) VD (X(2)) VK (X(2)) DO (X(2)) KO (X(2)) ID (X(2)) IK(X(2))

… … … … … … …

Х (n) VD (X(n)) VK (X(n)) DO (X(n)) KO (X(2)) ID (X(n)) IK(X(n))

Разом SVD SVK SDO SKO SID SIK

Схема запиту допускає будь-який порядок групування даних
із класифікаційних реквізитів проведення, підтримуваних про-
грамою.

Залежно від обраного порядку групування можуть бути отри-
мані й різні добірки інформації.

Водночас, усі з них мають загальну структуру: стовпцями є всі
рахунки, що кореспондували з указаним у запиті рахунком (без-
ліччю рахунків) за заданий період.

Це загальніший підхід, ніж уживаний за журнально-ордерної
форми обліку, де дані первинних документів розносяться в таб-
лиці чіткого певного вигляду, й інший спосіб групування цих да-
них вже неможливий.

Підхід щодо довільного способу групування даних може бути
узагальнений так.

Задається безліч рахунків Y = {Y(1), Y(2), Y(k)}, для сукупно-
сті яких будується форма.

Задається груповий ключ A = {А(l), A(2),..., A(q)}, що є
об’єднанням обраних користувачем класифікаційних реквізитів
запису масиву господарських операцій. Задається часовий інтер-
вал аналізу оборотів T = {t(l), t(2)}.

Задається безліч рахунків Х={Х(1), Х(2), Х(n)}, що є кореспо-
ндуючими відносно рахунків із множини Y. Множина X є обме-
жувальною.

У неї може включатися тільки частина рахунків, що кореспо-
ндують із рахунками з множини Y.

Якщо вона не задається, то збігається з повним переліком ра-
хунків, що кореспондували хоча б з одним рахунком із множини
Y у записах масиву господарських операцій протягом періоду Т.
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На основі цих даних будується вихідна форма, модель якої на-
ведено в табл. 2.

Таблиця 2
ЗАГАЛЬНА МОДЕЛЬ ОБЛІКОВОГО РЕГІСТРУ

У дебет (з кредиту) рахунківКлюч
групу-
вання Х (1) Х (2) … Х (n)

Разом

{а (1)} ZO({X(1),a(1)}) ZO({X(2),a(1)}) … ZO({X(n),a(1)}) ZO({*,a(1)})

{а (2)} ZO({X(1),a(2)}) ZO({X(2),a(2)}) … ZO({X(n),a(2)}) ZO({*,a(2)})

… … … … … …

{а (w)} ZO({X(1),a(w)}) ZO({X(2),a(w)}) … ZO({X(n),a(w)}) ZO({*,a(w)})

Разом ZO({X(1), *}) ZO({X(2), *}) … ZO({X(n), *}) ZO({*, *})

Тут:
{а(i)} — значення і-го ключа групування;
W — загальна кількість ключів групування;
ZO({X(i), a(j)}) — сума проведень, узята в записах масиву го-

сподарських операцій з аналітичними рахунками, відповідним
ключу {а(j)}, у яких кредитувався (дебетувався) будь-який із ра-
хунків множини Y у кореспонденції з рахунком Х(1);

* — оператор агрегації інформації в ключах групування або
рахунках, що кореспондують;

ZO({X(i),*}) =ZO({X(i), +ZO({X(i),a(2) })+…
+ZO({X(i), a(w)});
ZO({*,a(i)}) =ZO({X(l) a(i)})+ZO({X(2), a(i)})+…
+ZO({X(n), a(i)}).

Форма, подана в табл. 2, побудована на такому правилі. Якщо
множина X порожня, то вважається, що в неї мають бути вклю-
чені всі рахунки, що кореспондували хоча б із одним рахунком із
множини Y у періоді Т.

У протилежному разі число колонок сумарної частини дорів-
нює n + 1, де n + 1-а колонка відповідає значенням «Інші», у яку
залучаються суми всіх проведень, у яких рахунок із множини Y
кореспондував із рахунками, що не належать до множині X.

Перевагою форми в табл. 2 є наочність подання інформації.
Проте оскільки множина X може включати велику кількість ра-
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хунків, то вона стає складною для перегляду на екрані, й можуть
виникнути труднощі щодо її роздруку на принтері з вузькою ка-
реткою. Крім того, через особливості її побудови, в неї можуть
бути включені обороти рахунків множини Y або тільки з кредиту,
або лише з дебету.

Тож вона може бути трансформована в компактнішу форму
(табл. 3), де, до того ж, будуть з’єднані й дебетові, і кредитові
обороти.

Таблиця 3
КОМПАКТНЕ ПОДАННЯ ФОРМИ ГРУПУВАННЯ ДАНИХ

Ключ групування Кореспондуючий
рахунок Дебетовий оборот Кредитовий оборот

{а (1)} Х (1) DO({X(1),a(1)}) KO({X(1),a(1)})

Х (2) DO({X(2),a(1)}) KO({X(2),a(1)})

… … … …

Х (n) DO({X(n),a(1)}) KO({X(n),a(1)})

Разом на {а (1)} DO({*,a(1)}) КO({*,a(1)})

{а (2)} Х (1) DO({X(1),a(2)}) КO({X(1),a(2)})

Х (2) DO({X(2),a(2)}) КO({X(2),a(2)})

… … … …

Х (n) DO({X(n),a(2)}) KO({X(n),a(2)})

Разом на {а (2)} DO({*,a(2)}) КO({*,a(2)})

… … … …

{а (w)} Х (1) DO({X(1),a(w)}) KO({X(1),a(w)})

Х (2) DO({X(2),a(w)}) KO({X(2),a(w)})

… … … …

Х (n) DO({X(n),a(w)}) KO({X(n),a(1w})

Разом на {а (w)} DO({*,a(w)}) КO({*,a(w)})

Разом оборотів DO({*,*}) КO({*,*})

Тут:
DO({X(i), a(j)}) — сума проведень, узята в записах масиву го-

сподарських операцій з аналітичними рахунками, відповідними
ключу {а(і)}, у яких дебетувався будь-який із рахунків множини
Y у кореспонденції з рахунком X(i) KO({X(i), a(i)}) — сума про-
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ведень, узята в записах масиву господарських операцій з аналіти-
чними рахунками, відповідними ключу (а(i))}, у яких кредитува-
вся будь-який із рахунків множини Y у кореспонденції з рахун-
ком Х(i). Подана загальна модель форм групування аналітичних
даних може бути використана для побудови довільних груп ін-
формації щодо оборотів рахунків і їх груп у розподілі з будь-якої
підмножини аналітичних ознак.

Логіко-математична бухгалтерія — це метамодель, засоби і
методи якої повинні сприяти, перш за все, розвитку теорії й ме-
тодології бухгалтерського обліку в напрямі більш ефективного
використовування сучасних програмно-інформаційних техноло-
гій, а в перспективі — створенню систем штучного інтелекту в
таких важливих сферах людської діяльності, як бухгалтерський
облік, економічний аналіз і аудит.

Ця робота розглядається як спроба знайти рішення поставле-
них таким чином проблем, і як прототип глобальній математич-
ній моделі пропонується концептуально одноманітна система
моделей бухгалтерського обліку й формування балансових звітів,
розроблена за допомогою пропонованої системи засобів моделю-
вання, яка позначена тут як логіко-математична бухгалтерія.

Висновки. Необхідно зазначити, що ми не ставимо за мету
заміщення існуючої методології й методики обліку пропоно-
ваною системою засобів і методів моделювання бухгалтерсь-
кого обліку. Логіко-математична бухгалтерія — це новий по-
гляд на теорію й методологію бухгалтерського обліку в умовах
застосування інформаційних технологій, система засобів і ме-
тодів, завдяки яким можуть бути поставлені й вирішені ті про-
блеми, які не знаходять задовільного рішення в традиційній
системі засобів і методів бухгалтерського обліку.
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