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ФОРМУВАННЯ НЕРЕГЛАМЕНТОВАНИХ ЗВІТІВ 
У СЕРЕДОВИЩІ «1С: ПІДПРИЄМСТВО»

За принципом створення і наповнення довідкової бази, 
введення даних на підставі первинних документів і після цього 
одержання потрібних звітів побудовані практично всі автома
тизовані програми бухгалтерського обліку. Як відомо, звітність 
в системі «1С:Підприємство» поділяється на регламентовану і 
нерегламентовану. При вивченні можливостей системи значна 
увага приділяється регламентованій звітності, оскільки вона є 
завершальним етапом ведення обліку і узагальненим відтворен
ням майнового і фінансового стану підприємства. При цьому 
досить часто опускається висвітлення питань щодо призначен
ня та важливості нерегламентованої звітності. Як правило, не
регламентовану звітність ототожнюють із проміжним або допо
міжним елементом ведення обліку та узагальнення інформації, 
опускаючи знову ж таки її аналітичне насищення та розширене 
забезпечення інформаційних потреб керівництва додатковою 
інформацією. Крім того, нерегламентована звітність носить роз
ширений оперативний і деталізований характер для прийняття 
управлінських рішень на рівні структурних підрозділів та інших 
складових підприємства. Тому доцільно її віднести до управлін
ських звітів різновекторного призначення, відповідно для на
дання інформації керівництву підприємства або іншим особам 
(власникам, контрагентам), а також для користування самими 
бухгалтерами.

«Програма 1С: Підприємство» надає користувачам змогу 
отримати близько двох десятків нерегламентованих звітів. їх ва
ріанти, які одержують внаслідок завдання різних параметрів під
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час їх формування та можливості аналізу інформації у користувача 
практично необмежені.

Слід також наголосити, що регламентовані звіти є допоміж
ними формами для самих бухгалтерів. Саме нерегламентовані зві
ти можуть бути використані для здійснення технічного контролю 
за веденням обліку по окремих рахунках, субрахунках або в розрізі 
аналітики.

Нерегламентовані звіти виконують контрольно-ревізійну 
функцію підприємства за місцями зберігання, за матеріально- 
відповідальними особами.

При вивченні можливостей програмного продукту слід ве
лику увагу приділяти не стільки прийомам формування звітів, а їх 
призначенню та використанню їх змісту для різних господарських 
ситуацій, що склалися на даний момент. Достатньо принцип фор
мування нерегламентованих звітів відобразити на кількох прикла
дах найуживаніших звітів — оборотно-сальдовій відомості, шаховій 
та аналізу рахунка. А далі пропонується аналізувати різні ситуації, 
що можуть бути відображені у цих звітах (нестача матеріалів, не
правильне відображення ПДВ тощо).

Для розширення знань та можливостей програмного про
дукту бажано ознайомитися із спеціальними звітами на прикладі 
антикризових звітів, звітів з дебіторської і кредиторської заборго
ваності.

Отже, необхідним елементом при вивченні програмного про
дукту «1С: Підприємство» є ознайомлення із нерегламентованою 
звітністю шляхом зосередження уваги на функціях і можливостях 
нерегламентованої звітності як елементу додаткового інформацій
ного забезпечення прийняття управлінських рішень.
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