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Анотація. Мета статті полягає у фокусуванні уваги на формуванні та використанні про-
фесійного судження як важливого елемента теоретико-методологічного підґрунтя практи-
ки бухгалтерського обліку, орієнтованої на сприяння досягненню стратегічних цілей і цілей 
сталого розвитку. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здій-
снювалося із застосуванням як загальнонаукових, так і спеціальних методів дослідження: син-
тезу, аналізу, порівняння, систематизації, групування, логічного узагальнення, інтерпретації, 
адаптації. Пошук релевантних досліджень здійснювався серед наукових статей, індексованих 
у профільних базах даних Google Scholar, Web of Science, EBSCO и ProQuest. Також використо-
вувалися можливості інструменту Google Ngram Viewer. Результати. Проведено аналіз тео-
ретичних та практичних напрацювань щодо поняття «професійне судження». Запропоновано 
«професійне судження» вважати ключовою складовою термінологічного мінімуму бухгалтера, 
який має поетапне формування у процесі навчання, під час прийняття на роботу, в обліко-
вій практиці та під час звільнення з роботи й формується за принципом невідривної єдності 
свідомості, особистості та регламентів професійної діяльності бухгалтера/аудитора. Вияв-
лено характерні особливості професійного судження бухгалтера. Доведено необхідність опа-
нування студентами поведінкових аспектів бухгалтерського обліку. Практична значущість 
результатів дослідження полягає в можливостях застосування наведених результатів у 
підготовці й перепідготовці фахівців із бухгалтерського обліку, фінансів та менеджменту в 
контексті пошуку морально-етичних відповідей на глобальні виклики  людства. 

Ключові слова: професійне судження бухгалтера, етапи формування, єдність свідомості, 
особистості та регламентів професійної діяльності, глобальні виклики. 

Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Рефор-
мування системи обліку в Україні призвело до 
появи нових понять, серед яких було й «про-
фесійне судження». У нормативно-правових 
документах, у яких воно застосовується, сут-

ність самого поняття не тлумачиться. У сучас-
ній теорії обліку це поняття й досі залишаєть-
ся найменш дослідженим. 

Необхідність формування професійного су-
дження бухгалтера виникає за умов непередба-
чення в нормативних документах із бухгалтер-
ського обліку способів ведення бухгалтерського 
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обліку, існування їх альтернативності чи норм 
недосконалості чинного законодавства. У та-
ких умовах невизначеності бухгалтер приймає 
рішення, формуючи та застосовуючи профе-
сійне судження на основі принципів бухгалтер-
ського обліку. Користувачі створюваної інфор-
мації очікують лише корисну інформацію, яка 
б дозволяла приймати ефективні управлінські 
рішення, зважаючи на звітність підприємства. 
Разом із тим, наприклад, ідентифікація та вибір 
способів класифікації, вартісний вимір об’єктів 
і фактів господарської діяльності; оцінка їх 
значимості для відображення в бухгалтерсько-
му обліку та звітності; розкриття достовірної 
інформації про фінансовий стан, фінансові 
результати суттєво впливають на показники, 
розраховані, насамперед, на основі фінансової 
звітності. Це питання стало більш актуальним у 
зв’язку з: більш широким використанням спра-
ведливої вартості; здійсненням операцій з хе-
джування (захисту) від ризиків скоригованого 
балансу; необхідністю передбачати гіпотетичну 
реалізацію і погашення довгострокових і корот-
кострокових зобов’язань, визначати величину 
чистих активів і чистих пасивів як індикаторів 
рівня ризикової фінансової діяльності підпри-
ємства; поширенням форми господарювання 
у вигляді об’єднань декількох підприємств у 
холдинг; появою інших нових об’єктів обліку 
чи господарських явищ; невпевненістю інвес-
торів у судових рішеннях; невпевненістю бух-
галтерів мати судження, що суперечать чинним 

регуляторам; відсутністю принципової згоди 
щодо критеріїв оцінки судових рішень; зміною 
філософії мислення учасників господарської 
діяльності в умовах глобальних викликів; про-
голошенням європейського зеленого курсу, що 
актуалізує поведінкові аспекти бухгалтерського 
обліку тощо.

Тому, за певної невизначеності регулюван-
ня професійної діяльності, різноманітності 
умов господарського життя, що безперервно 
змінюються, бухгалтер змушений  застосову-
вати професійне судження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дискусія щодо професійного судження все 
частіше визнається важливою і неоднознач-
ною. Більшість досліджень, проведених про-
фесійними організаціями чи учасниками ака-
демічного середовища, і досі не змогли до-
слідити та охопити складність усіх питань, 
що стосуються його формування. Разом із тим 
цього потребує адаптація вітчизняної норма-
тивно-правової основи бухгалтерського обліку 
та фінансової звітності суб’єктів господарю-
вання до законодавства Європейського Союзу 
й вимог Міжнародних стандартів фінансової 
звітності, а отже, і бухгалтерська практика має 
реагувати на різного виду виклики економіки, 
що базується на знаннях.

У Google Ngram Viewer частота згадування 
слова «professional judgment» в англомовній 
літературі за останні сорок років представлена 
на рис. 1.

Рис. 1. Частота згадувань дефініції  «professional judgment»
в англомовних публікаціях, 1980–2019 рр.

[складено авторами за даними GNV]
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Наведена ілюстрація засвідчує наявність 
постійного інтересу до досліджуваного по-
няття. Існують професійні журнали [1–7], сай-
ти [8], блоги [9], захищено дисертації на цю 
тему [10–11]. Окремі теоретико-методологічні 
питання формування професійного судження 
розглянуто у працях П. Безруких, Ф. Бутинця, 
С. Голова, П. Житного, В. Ковальова, Н. Кан-
цедал, В. Леня, Л. Лесік, М. Метьюса, С. Ні-
колаєвої, В. Нехая, О. Петрука, М. Пушкаря, 
З. Туякової, А. Рабощук, Р. Романів, О. Рож-
нової, О. Разборської, О. Саталкіної, І. Садов-
ської, О. Смирнової, Я. Соколова, Т. Сторожук, 
О. Шапошнікова, М. Щирби, І. Юхименко-На-
зарук та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у фокусуванні 
уваги на формуванні та використанні профе-
сійного судження як важливого елемента те-
оретико-методологічного підґрунтя практики 
бухгалтерського обліку, орієнтованої на спри-
яння досягненню стратегічних цілей і цілей 
сталого розвитку. 

Зміни в зовнішньому середовищі постійно 
впливають на появу нових об’єктів бухгалтер-
ського обліку та явищ господарського життя, 
підходи до обліку яких не врегульовані від-
повідними регламентами, а отже. потребують 
професійного судження. Узагальнення й сис-
тематизація підходів до тлумачення поняття 
та доповнення його, виходячи з багатовектор-
ності системи обліку й з урахуванням пове-
дінкових аспектів, має практичну цінність для 
подальшого розвитку професії  в постіндустрі-
альному суспільстві.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Англомовний термін 
поняття «професійне судження» (professional 
judgement) вперше з’явився в Міжнародних 
стандартах фінансової звітності [12]. Відповід-
но в Україні – разом із започаткуванням Про-
грами реформування системи бухгалтерського 
обліку із застосуванням міжнародних стандар-
тів (1998 р.). Разом із тим питання щодо тлума-
чення змісту поняття «професійне судження» 
у нормативно-правових документах та підходи 
до його формування під час здобуття освіти з 
метою більш свідомого використання в бух-
галтерській  практиці залишається відкритим.

Дослідники загалом єдині в розумінні того, 
що в основі професійного судження лежать 

знання, досвід та кваліфікація бухгалтера. 
Його визнають як здатність приймати рішен-
ня [13], право на висловлення своєї думки [8, 
14, 16], засіб облікової політики [15], результат 
мислення бухгалтера [10, 11], уміння досто-
вірно й сумлінно описувати й відображати фі-
нансовий стан своєї організації [16]. Їх думки 
деколи розрізняються щодо співвідношення 
професійного судження бухгалтера й аудито-
ра. Між тим, із позиції Міжнародної федерації 
бухгалтерів, це єдина професія, тому зарубіж-
ній практиці застосування професійного су-
дження передбачено як для бухгалтерів, так і 
для аудиторів в одному контексті. Подібні риси 
й відмінності між цими видами суджень роз-
глянуто О. О. Разборською та Л. С. Лесік [17] й 
запропоновано єдине визначення професійно-
го судження фахівця у сфері бухгалтерського 
обліку та аудиторської практики.

З метою запобігання фактів викривлення 
звітності професійного судження А. В. Рабо-
шук ще у 2006 р. запропоновано: доповнити 
положення (стандарти) детальними правила-
ми та вказівками щодо використання диспози-
тивних норм; зменшити можливість внесення 
змін до положення (наказу) про облікову полі-
тику; передбачити відповідальність бухгалте-
ра за представлення недостовірної інформації 
у внутрішніх розпорядчих документах [10]. 
Її дослідження наштовхують на думку щодо 
необхідності широкого обговорення кращих 
практик застосування професійного судження 
на професійних платформах, зокрема безко-
штовних онлайн-конференціях.

У цей же період розросталися наукові дис-
кусії, викликані появою у 2006 р. монографії 
професора М. Пушкаря «Креативний облік 
(створення інформації для менеджерів)». Ав-
тор справедливо наголошував на тому, що об-
лік повинен органічно випливати з усвідом-
лення управлінською командою та бухгалтера-
ми необхідності й цінності отриманої інфор-
мації для прийняття рішень [18, с. 7]. На жаль, 
практика господарювання засвідчувала його 
недостатній рівень. До такого виду обліку про-
фесійне середовище було не готове. Замість 
творчості все частіше виявлялися факти мані-
пуляцій та викривлень. У подальшому профе-
сор С. Ф. Голов креативний облік визначив як 
«формальне застосування або цілеспрямова-
ний вибір методів і принципів бухгалтерського 
обліку для забезпечення показників фінансо-
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вої звітності, які відповідають цілям окремих 
осіб, але вводять в оману широке коло корис-
тувачів» [19]. Дії деяких фахівців у сфері об-
ліку різних країн спотворюють довіру до місії 
бухгалтера в суспільстві, тоді як реалії постін-
дустріальної економіки вимагають нової його 
якості, переходу від традиційного бухгалтер-
ського обліку до обліково-аналітичного забез-
печення управління ресурсами та капіталом на 
основі інноваційної діяльності підприємства, 
що також загострює питання підготовки ка-
дрів, яких потребує економіка України. Нам 
імпонують підходи таких авторів, як В. Лень 
та В. Нехай, які трактують поняття «професій-
не судження» в контексті потреб менеджменту, 
стандартів бухгалтерського обліку, оподатку-
вання та професійної етики [20]. І. Юхимен-
ко-Назарук розглядає інституційні засади здій-
снення професійного судження [21].

З урахуванням попередніх досліджень мо-
жемо виокремити характерні особливості про-
фесійного судження бухгалтера:

• базування на принципах бухгалтерсько-
го обліку та професійній етиці;

• обмеженість предметом бухгалтерського 
обліку в разі посилення його ролі в підготовці 
інформації для реалізації стратегій підприєм-
ства, планування ключових показників успіху; 

• фокусування на щоденних бізнес-про-
цесах, що формують ризики, резерви, ліквід-
ність, платоспроможність тощо;

• залежність від того, як особа, яка його 
формує, володіє змістом нормативних доку-
ментів із бухгалтерського обліку, знає принци-
пи бухгалтерського обліку, має доступ до всієї 
необхідної інформації, усвідомлює стратегію 
підприємства, знає психологію користувачів 
створюваної інформації, несе відповідальність 
за якість/раціональність зробленого судження;

• обов’язковість фіксації у Наказі про об-
лікову політику, відображення, як наслідок, у 
Пояснювальній записці та Примітках до річної 
фінансової звітності суб’єктів господарюван-
ня, які їх складають;

• обов’язковість прийняття бухгалтер-
ського рішення як його результат;

• фокусування на організації роботи бух-
галтерії, методиці ведення спостереження за 
господарською діяльністю в різних підсисте-
мах бухгалтерського обліку;

• орієнтація на реалізацію функції бухгал-
терського обліку в управлінні;

• залежність від знань, накопиченого до-
свіду, етично-моральних вимог до бухгалтера, 
визначених суспільством, особливостей діяль-
ності суб’єкта господарювання та масштабу 
підприємства; 

• нерозривність зв’язку зі світоглядом та 
особистістю бухгалтера.

Тому сучасний бухгалтер має володіти низ-
кою характеристик, які в інших професіях не 
реалізуються в такій  багатовекторній сукуп-
ності напрямів.

Це означає, що, виконуючи професійні за-
вдання, бухгалтер як фаховий експерт володіє 
не лише методами бухгалтерського обліку, але 
й здатністю інтерпретувати економічні явища, 
чинники, що їх зумовлюють у конкретному біз-
нес-середовищі, знає призначення фінансової 
та нефінансової інформації, що оприлюдню-
ється для суспільства; зобов’язання, які має ви-
конувати підприємство та його бізнес-одиниці; 
має широкі знання законодавства. Організову-
ючи систему обліку, він має передбачати інфор-
маційні запити всіх стейкхолдерів, що посилює 
довіру до обґрунтованості його суджень. Отже, 
розгляд процесу формування професійного су-
дження є важливим у контексті відновлення до-
віри до системи обліку з боку суспільства.

Професійне судження бухгалтера важливе 
під час запровадження обліково-аналітичних 
інновацій для розробки нових методологічних 
способів обробки інформації стратегічного ха-
рактеру, подальшого розвитку підсистем систем 
фінансового обліку, управлінського обліку та 
економічного аналізу в напрямі забезпечення їх 
відповідності потребам стратегічного управлін-
ня. Стратегічна інформація повинна формувати-
ся з урахуванням особливостей її використання 
кінцевими користувачами, впливати на страте-
гічні ініціативи підприємства. Увага до  профе-
сійного судження актуалізується у зв’язку з:

−	 формуванням нефінансової звітності, 
зокрема в розрізі складових ланцюжка ціннос-
тей, на відповідних етапах життєвого циклу 
продукту/підприємства;

−	 визначенням обсягів надання інформа-
ції про внутрішнє середовище підприємства, 
збором та обробкою максимально можливого 
обсягу інформації про зовнішнє середовище;

−	 розширенням запитів на інноваційні 
методи обробки облікової інформації, консолі-
дацією та проведенням аналізу за допомогою 
програмних продуктів;
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−	 необхідністю формування нової генера-
ції еко- та соціосвідомих керівників обліково-
аналітичних служб підприємств, здатних до 
участі в реалізації концепції сталого розвитку.

У контексті останнього нам імпонує думка 
Н. А. Канцедал щодо необхідності формуван-
ня термінологічного мінімуму бухгалтера [22]. 
Уважаємо, що до його складу поняття «профе-
сійне судження» повинно ввійти ще під час 
здобуття першого рівня вищої освіти за спеці-
альністю Облік і оподаткування, щоб у бізнес-
середовищі невизначеності та ризиків випус-
кник із ним зіткнувся вже не вперше, а почина-
ючи з опанування  основ професії. Виходячи з 
логіко-структурної послідовності формування 
майбутнього бухгалтера, у кожній навчальній 
дисципліні мають бути навчальні кейси, що 
його формують та послідовно розширюють.

За результатами анкетування випускників 
різних років випуску закладів вищої освіти 
м. Полтава та м. Суми встановлено, що про-
фесійне судження опитаних бухгалтерів зна-
чною мірою залежало від усталеної практики 
ведення обліку та юридичної підтримки їх 
професійної діяльності, психологічних осо-
бливостей, цільових установок, мотивації й 
особистих інтересів. Тому вважаємо за доціль-
не звертати увагу кожної молодої людини, яка 
стала претендентом на здобуття освітнього 
рівня бакалавра з обліку та оподаткування, на 
свої психологічні особливості й необхіднос-
ті вивчати поведінку сокурсників. Студентам 
важливо пояснити, що теорії, які описують 
бухгалтерський облік, включають податкову, 
правову/юридичну, етичну та психологічну 
(біхіверіористичну). Остання розглядає кож-
не інформаційне повідомлення, представлене 
в бухгалтерському обліку, лише як стимул, що 
має викликати в користувача інформації відпо-
відну реакцію. Тому головний бухгалтер сти-
катиметься з потребою вирішення психологіч-
них потреб забезпечення корисності облікової 
інформації як бухгалтерами, так її користува-
чами, учасниками господарських процесів.

Саме тому важливими є дослідження впли-
ву психології на бухгалтерську практику. Цьо-
му питанню присвячені праці деяких зарубіж-
них авторів [23]. В англомовному середовищі 
популярним є фаховий журнал «Behavioral 
research in accounting», у якому досліджують-
ся поведінкові аспекти в бухгалтерському об-
ліку [1]. Це зумовлено, насамперед, тим, що 

бухгалтер у практичній діяльності стикається 
з різними людьми, які мають власні мотива-
ційні цілі, він зобов’язаний забезпечувати вза-
ємодію в колективі завдяки меті створення в 
системі обліку інформаційного продукту. Під 
час формування його професійних суджень 
нову якість набувають загальноетичні норми. 
Неприпустимим стає суб’єктивізм, бажання 
представити себе у кращому світлі перед ке-
рівництвом, оскільки наслідки можуть бути 
трагічними для всього підприємства. Профе-
сійне судження залежатиме певним чином від 
цілісності особистості бухгалтера, рівня його 
інтелекту, схильності до навчання та генеру-
вання нових ідей, творчих здібностей. Тому й 
викладання дисципліни «Психологія » пови-
нне орієнтуватися на особливості професій-
ного середовища майбутнього фахівця у сфері 
обліку й аудиту.

Не можна не погодитися з думкою про те, 
що «процес виробництва та споживання об-
лікової інформації має психологічне вимірю-
вання, разом із тим його неможливо виміряти 
одним показником, оскільки людську поведін-
ку взагалі складно передбачити» [23, с. 155]. 
Професійне судження в кожній конкретній си-
туації формується залежно від набутих знань, 
сформованих компетенцій [24–28], ступеня 
підготовленості до професійної діяльності, а 
також, що не менш важливо, психології бух-
галтера. Як і кожна людина, бухгалтер наді-
лений індивідуальними якостями, що характе-
ризують здібність до професійної діяльності, а 
разом із тим, комунікуючи з іншими, він вирі-
шує  виробничі питання у процесі спілкування 
з іншими людьми, психологію яких доводить-
ся враховувати. Вплив психології бухгалтера 
на організацію облікового процесу ми помі-
чаємо під час реалізації принципу прямого та 
зворотного зв’язку. Тому майбутній бухгалтер 
повинен адекватно проаналізувати свій темпе-
рамент, усвідомити свої переваги  для актив-
ного використання та недоліки, які необхідно 
постійно контролювати.

Професійне судження має певні етапи ста-
новлення. Так, Н. А. Каморджанова виділила 
три етапи у професійній діяльності бухгалтера 
(в момент приймання на роботу, під час про-
фесійної діяльності та звільнення) [23, с. 152]. 
Уважаємо, що доцільно додати до них «підго-
товчий етап» – «під час здобуття освіти» – та 
зазначити, що бухгалтеру важливо оцінювати 
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свої індивідуальні особливості, контролювати 
власну поведінку у стресових ситуаціях, за-
йматися саморозвитком, оскільки лідерська 
парадигма управління для нього має бути 
практикою діяльності, спрямованої на ефек-
тивне використання ресурсів в умовах неви-
значеності й ризиків.

Дослідження, проведені шляхом анкетуван-
ня випускників різних років, свідчать про те, 
що успіхів у професії досягли ті молоді люди, 
для яких вибір спеціальності співпав із їх пси-
хотипом. 25 % респондентів засвідчили, що для 
формування професійного судження зважали, 
у першу чергу, на здобуті теоретичні знання, 
на які рік від року нашаровувалися професійні 
компетентності, які дозволяють їм працювати із 
задоволенням уже більше 20 років. При цьому 
кожен з опитаних визнавав складність прийнят-
тя багатьох професійних суджень. Спостеріга-
ється й тенденція, оскільки 28 % опитаних за-
значили, що керівники виділяють їм другоряд-
не місце, тоді як приймати адекватне судження 
більш результативно в умовах повної довіри до 
професіоналізму бухгалтера. Певною мірою це 
пов’язано з рівнем економічної освіти керівни-
ків, бажанням отримати швидкі гроші, низькою 
економічною свідомістю колективу. Разом із 
тим зростає частка керівників, які висувають  
високі вимоги до головного бухгалтера, перед-
бачаючи його активну участь в управлінні та 
адмініструванні, виходячи з нової назви галузі 
знань фахівця з обліку та оподаткування.

Проведене дослідження дає підстави для 
висновку, що професійне судження забезпечує 
реалізацію функції бухгалтерського обліку в 
управлінні підприємством. Це підтверджуєть-
ся такими результатами:

−	 професійне судження стає мотиватором 
аналітичних міркувань керівника/власника, 
змін філософії його мислення, позитивною 
реакцією на отримані повідомлення у вигляді 
звітності;

−	 усвідомлення місії головного бухгалте-
ра як члена команди менеджерів підприємства  
бухгалтерів, так і керівників-менеджерів;

−	 наявність такого інструменту реалізації 
професійного судження, як облікова політика;

−	 сучасні світові тренди в розвитку багато-
векторності системи бухгалтерського обліку;

−	 безпосередній зв’язок професійного су-
дження з мисленням та особистісними харак-
теристиками бухгалтера.

Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у подано-
му напрямі. За результатами проведеного до-
слідження пропонуємо: 

1. Визнати поняття «професійне судження» 
як ключову складову термінологічного мініму-
му бухгалтера, що має поетапне формування у 
процесі навчання, під час прийняття на роботу, 
в обліковій практиці та під час звільнення з ро-
боти й формується за принципом невідривної 
єдності свідомості, особистості та регламентів 
професійної діяльності бухгалтера/аудитора. 
Формулюючи професійне судження щодо но-
вого об’єкта обліку чи господарського явища, 
бухгалтер повинен: опиратися на розуміння 
технічних і функціональних характеристик, 
документацію на об’єкт чи іншу інформацію 
про його призначення; установити, до якої ка-
тегорії він належить, перевірити законодавчу 
узгодженість термінології бухгалтерського й 
податкового законодавства; установити мож-
ливі причинно-наслідкові зв’язки, що можуть 
викликати подальші спори та наявну норма-
тивно-правову базу; уточнити особливості 
об’єкта  обліку з урахуванням податкового 
статусу підприємства та впливу на біосередо-
вище. Для посилення довіри суспільства до 
професійного судження бухгалтеру необхід-
но розвивати особистісні, комунікативні та 
професійні навички. Під час організації про-
цесу створення корисної інформації, реаліза-
ції принципів зворотного зв’язку враховувати 
психологічні особливості її користувачів, удо-
сконалюючи професійне судження.

2. Використовувати педагогічні методики, 
спрямовані на розвиток професійного мислен-
ня, моделюючи виробничі ситуації для отри-
мання позитивного ефекту застосування ев-
ристичного мислення за вектором розширення  
базових понять, що виходять за межі власне 
обліку, але при цьому дають можливість вирі-
шувати складні облікові завдання, у тому числі 
соціо- та екоспрямовані. Розкриваючи можли-
ві підходи до оцінки різних об’єктів обліку, 
варіантів ведення обліку тощо, створювати ви-
робничі ситуації для:

−	 застосування професійного судження та 
інтерпретувати спеціальні умови його вико-
ристання;

−	 розвитку лідерських якостей професіо-
нала, думка якого позитивно впливає на розви-
ток як підприємства, так і суспільства.
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Подальших досліджень потребують: 1) ре-
зультати оціночно-описових опитувань фахів-
ців щодо формування професійного судження 
для розкриття інформації  про екологічну чи 
соціальну відповідальність задля поширення 
кращих методик; 2) підходи до вдосконален-
ня навчальних планів підготовки фахівців на 
основі застосування цільових методик між-
дисциплінарного навчання майбутніх бухгал-
терів, фінансистів та менеджерів, готових ді-
яти в умовах глобальних викликів людству.
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Аннотация. Цель статьи заключается в фокусировании внимания на формировании и ис-
пользовании профессионального суждения как важного элемента теоретико-методологичес-
кой основы практики бухгалтерского учета, ориентированной на содействие достижению 
стратегических целей и целей устойчивого развития. Методика исследования. Решение 
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Результаты. Проведен анализ теоретических и практических наработок относительно по-
нятия «профессиональное суждение». Предложено «профессиональное суждение» считать 
ключевой составляющей терминологического минимума бухгалтера, который формируется в 
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профессиональной деятельности бухгалтера/аудитора. Выявлены характерные особенности 
профессионального суждения бухгалтера. Доказана необходимость овладения студентами по-
веденческих аспектов бухгалтерского учета. Практическая значимость результатов 
исследования заключается в возможностях применения приведенных результатов в подго-
товке и переподготовке специалистов по бухгалтерскому учету, финансам и менеджменту в 
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Annotation. The purpose of the article is to focus on the formation and using of professional judg-
ment as an important element of the theoretical and methodological basis of accounting practice, to 
achieve strategic and sustainable development goals. Methodology of research. The solution to the 
problems existed with the use of synthesis, analysis, comparison, systematization, grouping, logical 
generalization, interpretation, adaptation methods. The search for relevant research was carried out 
among scientific articles indexed in the specialized databases such as Google Scholar, Web of Sci-
ence, EBSCO and ProQuest. The capabilities of the Google Trends tool were also used. Findings. The 
analysis of theoretical and practical developments regarding the concept of “professional judgment” was 
carried out. It is proposed understand “professional judgment” as a key component of the terminological 
minimum of an accountant, which is formed in the course of training, is used when hiring, in accounting 
practice and upon dismissal from work, and is implemented in the inseparable unity of consciousness, 
personality and regulations of the professional activity of an accountant / auditor. The characteristic 
features of the professional judgment of an accountant are revealed. In practice, an accountant connect 
with various people who have their own motivational goals. In the formation of a professional judgment, 
general ethical norms get a new understanding. The article presents the results of a survey of graduate 
students of the last 20 years who work as accountants or auditors. Professional judgment enhances the 
role of the chief accountant as a member of the management team Professional judgment becomes a 
motivator of analytical considerations of the head/owner, changes in the philosophy of his thinking, a 
positive reaction to the received information in the form of reporting. The need for students to know the 
behavioral aspects of accounting is proved. Practical value shown in the possibilities of using the above 
results in the training and retraining of specialists in accounting, finance and management in the context 
of the search for moral and ethical answers to the global challenges of mankind. 
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