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МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 
На сучасному етапі ринкових перетворень, потужних інноваційних процесів, 

демократизації суспільства та інтеграції України у світовий освітній простір важливого 
значення набуває проблема професійної підготовки майбутніх спеціалістів із бухгалтерського 
обліку, здатних виконувати складні соціально-економічні завдання та швидко адаптуватися до 
особливостей професійної діяльності. 

Відповідно актуалізується й проблема вдосконалення професійної підготовки майбутніх 
спеціалістів, яка повинна орієнтуватися не лише на аспекти спеціальності, а й на формування 
загальнолюдських і професійних цінностей. 

Пріоритетними завданнями професійної освіти сьогодні є формування не лише 
висококваліфікованого та конкурентоспроможного спеціаліста з бухгалтерського обліку, який 
володіє певним рівнем знань, умінь і навичок, але й формування самостійної, відповідальної, 
соціально активної, з високим рівнем інформаційної культури особистості, яка здатна 
вирішувати виробничі і соціальні проблеми у професійній діяльності та керуватися 
досягненнями не лише особистісно, а й соціально значущих результатів. 

Показником професійної сформованості особистості та її морально-психологічної 
зрілості, необхідної для її майбутньої професійної діяльності, є у першу чергу, готовність 
спеціаліста. 

Таким чином, готовність особистості до професійної діяльності виявляється перш за 
все в її здатності до організації, виконання і регулювання своєї майбутньої діяльності. У свою 
чергу, на формування готовності до професійної діяльності впливає велика кількість факторів, 
найважливішими з яких є система умов, методів і цілей, наявність професійних знань і вмінь, 
безпосереднє включення особистості в діяльність, у процесі якої найбільш активно формуються 
потреби, мотиви й інтереси здобуття значущих, суттєвих, найбільш сучасних знань і вмінь. 

Ураховуючи вищезазначене, особливу увагу необхідно приділяти організації постійної, 
безперервної підготовки спеціалістів із бухгалтерського обліку до професійної діяльності, яка, у 
свою чергу, потребує формування визначеного рівня готовності майбутнього професіонала до 
цієї діяльності. 

Ключові слова: готовність, особистість, висококваліфікований спеціаліст, майбутній 
спеціаліст бухгалтерського обліку, професійна освіта, професійна підготовка, професійна 
діяльність. 

 
На современном этапе рыночных преобразований, мощных инновационных процессов, 

демократизации общества и интеграции Украины в мировое образовательное пространство 
важное значение приобретает проблема профессиональной подготовки будущих специалистов 
бухгалтерского учета, способных выполнять сложные социально-экономические задания и 
быстро адаптироваться к особенностям профессиональной деятельности.  
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Соответственно актуализируется и проблема совершенствования профессиональной 
подготовки будущих специалистов, которая должна ориентироваться не только на аспекты 
специальности, но и на формирование общечеловеческих и профессиональных ценностей.  

Приоритетными заданиями профессионального образования сегодня являются 
формирование не только высококвалифицированного и конкурентоспособного специалиста 
бухгалтерского учета, который владеет определенным уровнем знаний, умений и навыков, но и 
формирование самостоятельной, ответственной, соціально активной, с высоким уровнем 
информационной культуры личности, которая способна решать производственные и 
социальные проблемы в профессиональной деятельности и руководствоваться достижениями 
не только личностно, но и социально значимых результатов. 

Показателем профессиональной сформированности личности и ее морально-
психологической зрелости, необходимой для ее будущей профессиональной деятельности, в 
первую очередь, выступает готовность специалиста. 

Таким образом, готовность личности к профессиональной деятельности определяется 
прежде всего в ее способности к организации, выполнению и регулированию своей будущей 
деятельности. В свою очередь, на формирование готовности к профессиональной деятельности 
влияет большое количество факторов, важнейшим из которых является система условий, 
методов и целей, наличие профессиональных знаний и умений, непосредственное включение 
личности в деятельность, в процессе которой наиболее активно формируются потребности, 
мотивы и интересы получения значимых, существенных, наиболее современных знаний и умений. 

Исходя из выше, отмеченного, особое внимание необходимо уделять организации 
постоянной, непрерывной подготовки специалистов бухгалтерского учета к профессиональной 
деятельности, которая, в свою очередь, нуждается в формировании определенного уровня 
готовности будущего профессионала к этой деятельности. 

Ключевые слова: готовность, личность, высококвалифицированный специалист, 
будущий специалист бухгалтерского учета, профессиональное образование, профессиональная 
подготовка, профессиональная деятельность.  

 
At the current stage of market reforms, powerful innovative processes, social democratization 

and integration of Ukraine into global educational environment, the importance of professional training 
of future accounting specialists being able to perform complicated social and economic tasks as well as 
to quickly adapt to peculiarities of the profession grows crucially. 

So, the problem of improving professional training of future specialists becomes actual. It 
should be directed not only to the aspects of the profession but also to forming general human and 
professional values. 

The priorities of professional education today are not only forming a highly qualified 
accounting professional with a certain level of knowledge and skills but also creating independent, 
responsible, socially active personality with a high standard of information culture. The personality able 
to resolve workplace and social issues in his/her professional performance and get both personal and 
social use of the results achieved. 

The index of personality's professional, moral and psychological maturity necessary for the 
future professional performance is, firstly, the readiness of a specialist. 

Thus, a person's readiness for professional performance appears primarily in his/her ability to 
organize, execute and regulate his/her future activity. Also, a number of factors affect the forming of 
professional readiness, the most important of which are the system of conditions, methods and 
objectives, availability of professional knowledge and skills, direct involvement of the personality in 
activity where needs, motives and interests in acquiring substantial up-to-date knowledge and skills are 
formed. 

Based on the above stated, particular attention should be drawn to organization of regular, 
sustainable preparing of accounting specialists for their professional performance that, in its turn, 
requires creating specific level of future professional's readiness for this performance.  

Keywords: readiness, personality, highly qualified specialist, future accounting specialist, 
professional education, professional training, professional performance.  

 
Постановка проблеми. Сучасний стан професійної підготовки 

майбутніх спеціалістів бухгалтерського обліку, а також аналіз соціальних 
потреб суспільства у підготовці висококваліфікованих фахівців не повною 
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мірою відповідає потребам сучасного ринку праці та ініціює 
переосмислення підходів до здійснення професійної підготовки нового 
покоління спеціалістів в цілому, що, у свою чергу, підтверджує соціально-
педагогічну значущість та актуальність проблеми готовності майбутнього 
спеціаліста бухгалтерського обліку до професійної діяльності.  

Рішенням цієї проблеми полягає у поєднанні теоретичної й 
практичної підготовки, інтеграції навчання з науково-дослідного в 
експериментальну роботу, що сприятиме практичній спрямованості 
навчання, активному пошуку та впровадженню нетрадиційних форм і 
методів навчання студентів, формуванню цілісної особистості майбутнього 
спеціаліста з бухгалтерського обліку, який володітиме високим рівнем 
професійної готовності та зможе відповідати вимогам сучасного 
суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На підставі здійсненого 
аналізу сучасних наукових концепцій сутності готовності особистості 
встановлено, що цей феномен визначається, як соціальна установка – 
атитюд (Г. Олпорт); сет-установка (Д. Узнадзе); система ставлень 
(В. М’ясищев), диспозицій (В. Ядов); система мотивів, смислів 
(О. Асмолов, Д. Леонтьєв, О. Леонтьєв, А. Петровський); позиція суб’єкта 
навчання (Е. Божович) та ін. 

У свою чергу проблема готовності особистості до діяльності знайшла 
відображення при розв’язанні науковцями широкого кола теоретичних і 
прикладних питань у психології та педагогіці, які, головним чином, 
спрямовані на дослідження професійного становлення, розвитку та 
самовдосконалення особистості (А. Деркач, К. Дурай-Новакова, 
М. Д’яченко, Е. Зеєр, Л. Кандибович, Н. Кузьміна, А. Маркова, 
В. Сластьонін, Д. Узнадзе та ін.), які розглядають готовність не тільки як 
властивість чи ознаку окремої особистості, а і як  концентрований 
показник діяльності суті особи та міри її професійних здібностей. 

У статті ми розглядаємо сутність готовності, його основні 
компоненти та підходи до дослідження на психологічному рівні. Так, 
Д. Узнадзе розглядає готовність як настанову, як психічний стан суб’єкта, 
направлений на виконання певної дії, обумовленої необхідністю 
задоволення наявноїі потреби і характеризується поведінкою особистості 
[Узнадзе, 1966: с. 180]. Стосовно настанови і готовності іншої думки 
притримуються М. Д’яченко та Л. Кандибович.  

Значна увага приділяється проблемі готовності до педагогічної 
діяльності у дослідженнях К. Дурай-Новакової, І. Гавриш, Л. Кондрашової, 
В. Моляко, В. Сластьоніна, Ю. Сенько та інших. Так, В. Сластьонін 
визначає готовність до педагогічної діяльності як особливий психічний 
стан, що характеризується наявністю в суб’єкта образу структури певної дії 
та постійною спрямованістю свідомості щодо її виконання 
[Сластенин, 1981: с. 78]. У свою чергу дослідник розрізняє поняття 
«готовність» і «професійна» готовність до педагогічної діяльності. 
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У контексті нашого дослідження ми розглядаємо готовність до 
професійної діяльності як наявність відповідних якостей і, у першу чергу 
схильностей та здібностей особистості до майбутньої діяльності, що 
розвиваються на основі засвоєння загальних та професійних знань, 
формування вмінь та навичок, удосконалення сформованих професійно 
важливих якостей особистості в процесі підготовки майбутніх спеціалістів 
із бухгалтерського обліку. 

Педагогічні засади професійної підготовки майбутніх спеціалістів із 
бухгалтерського обліку висвітлено в роботах С. Архангельського, 
Л. Карпової, М. Левочко, І. Полєщук , Т. Поясок, А. Тупчій. 

Проблемі готовності майбутніх фахівців економічного профілю до 
професійної діяльності присвячені дослідження науковців І. Аветісової, 
К. Акуленко, Ю. Балашова, І. Носач, В. Різник, В. Стасюк, С. Тарасова, 
І. Ярощук та інших.  

Але, у свою чергу, проблема готовності майбутніх спеціалістів з 
бухгалтерського обліку до професійної діяльності як складової професійної 
підготовки фахівців вивчена не достатньо, що робить дану проблему 
актуальною та зумовлює її подальший розгляд і дослідження.  

Мета написання статті є розкриття та дослідження сутності, 
структури проблеми готовності майбутніх спеціалістів із бухгалтерського 
обліку до професійної діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Для наукового обґрунтування 
феномена готовності майбутніх спеціалістів із бухгалтерського обліку до 
професійної діяльності розглянемо загальне тлумачення поняття 
«готовність», а також як складови професійної підготовки фахівців. 
Готовність трактується як цілісна інтегрована якість особистості, що 
характеризує її емоційно-когнітивну та вольову вибіркову прогнозуючу 
мобілізаційність у момент уключення в діяльність певної спрямованості. 
Готовність виникає внаслідок досвіду людини, який ґрунтується на 
формуванні позитивного ставлення до діяльності, усвідомленні мотивів і 
потреб у неї, об'єктивації її предмета і способів взаємодії з ним 
[Курлянд, 2005: с.280]. Вивчення проблеми готовності як об'єкта 
спеціальних досліджень було започатковано не так давно і складалося з 
деяких етапів. Так на першому етапі (кінець XIX − початок XX ст.) 
склалося розуміння готовності як настанови, яку вивчали з позиції 
проникненням її у психічні процеси людини; другий етап слід віднести до 
періоду дослідження готовності як деякого феномена стійкості людини до 
зовнішніх і внутрішніх впливів; третій етап (кінець 50-60-х років XX ст.)  
вивчення готовності пов'язаний із дослідженнями в галузі теорії діяльності, 
де готовність розглядають на рівні зв'язку з емоційно-вольовим та 
інтелектуальним потенціалом особистості щодо конкретного виду 
діяльності. 

Проведений аналіз наукових досліджень свідчить, що проблема 
феномена готовності до професійної діяльності розглядається у психології, 
педагогіці, фізіології та інших науках, що у свою чергу впливає на різні 
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трактування поняття готовності, які обумовлені теоретичними підходами 
дослідників, специфікою її предметного змісту, вибором певного аспекту 
даного явища, а також напрямком аналізу. Більшість науковців 
виокремлюють дві форми готовності до діяльності – ситуативну і 
довготривалу. Ситуативна готовність виявляється у внутрішньому 
налаштуванні особистості на певний тип поведінки, активації всіх сил на 
доцільні дії при включенні у діяльність. Під довготривалою готовністю 
розуміють відносно стійкі характеристики, властивості, якості особистості, 
які обумовлюють принципову можливість уключення у діяльність та її 
успішне виконання. У свою чергу, така якість формується та розвивається 
під час психолого-педагогічної, моральної, професійної підготовки і є 
результатом усебічного розвитку майбутнього спеціаліста за рахунок 
вимог, які зумовлені особливостями професійної діяльності. Перші 
дослідження феномена готовності на психологічному рівні розглядалися 
М. Дяченко та Л. Кандибовичем, які визначали два основних підходи до 
психологічної готовності: функціональний і особистісний.  

Перший підхід розглядає психологічну готовність у зв’язку з 
психічними функціями, формування яких вважається необхідним для 
досягнення високих результатів діяльності.  

Другий розглядає психологічну готовність у зв’язку з особистісними 
передумовами до успішної діяльності. Цей підхід обумовлює 
вдосконалення психічних процесів, станів і якостей особистості, 
необхідних для ефективної діяльності [Дьяченко, 1976: с.163-164]. 

Різні трак торування психологічної готовності обумовлені як 
специфікою структури діяльності, яка вивчається в кожному окремому 
випадку, так і не співпадінням теоретичних підходів дослідників. 
Насамперед, Д. Узнадзе розглядає готовність як настанову, як психічний 
стан суб’єкта, а М. Дяченко та Л. Кандибович дотримуються іншої думки 
стосовно настанови і готовності та вказують, що настанова і психологічна 
готовність є станами, які відрізняються один від одного за своєю 
конкретною-психологічною природою. В одному випадку має місце 
актуалізація сформованих на попередніх дослідах психічних явищ, а в 
другому випадку психологічне утворення виникає під впливом завдання, 
вимоги обставин. І тільки в деяких випадках стани настанови і готовності 
співпадають [Дьяченко, 1976: с. 17]. 

У свою чергу, словник психолого-педагогічних понять і термінів дає 
таку характеристику понять: готовність – стан особистості, який дозволяє 
їй успішно увійти в професійне середовище, швидко розвиватися в 
професійному відношенні; а готовність психологічна – суттєва 
передумова цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості та 
ефективності, яка допомагає людині успішно виконувати свої обов'язки, 
правильно використовувати знання, досвід, особистісні якості, зберігати 
самоконтроль і перебудувати свій спосіб дій із появою непередбачених 
перешкод [Словник психолого-педагогічних понять і термінів, 2005: с.1]. 
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Досліджуючи проблему готовності до професійної діяльності, 
важливою умовою визначається формування готовності як наявність 
відповідних якостей, у першу чергу схильностей та здібностей особистості 
до майбутньої діяльності. Насамперед, готовність до діяльності 
розвивається на основі засвоєння загальних та професійних знань, 
формування вмінь та навичок, удосконалення сформованих професійно 
важливих якостей особистості. 

Одним із найважливіших механізмів формування готовності до 
професійної діяльності є цілепокладання, де мета виражає усвідомлене 
передбачення майбутнього результату дій. Черезусвідомлення потреб, 
мотивів цієї діяльності, індивід приходить до розуміння, що задовольнити 
такі потреби можна, тільки досягнувши мети. Важливий момент у 
формуванні готовності до діяльності є збіг мотиваційної сфери суб'єкта з 
характером мети, що є передумовою ефективної діяльності. Усвідомлюючи 
потреби і мотиви, індивід виробляє визначену модель майбутніх дій. Отже, 
мотивація є важливим компонентом готовності, тому що впливає на 
створення необхідних відносин, настанов, досвіду особистості, професійно 
значущих якостей, досконалості в діяльності, майстерності, що 
забезпечують індивіду свідоме здійснення діяльності. 

Розгляд проблеми професійної підготовки та готовності до 
професійної діяльності майбутніх спеціалістів із бухгалтерського обліку 
можливий у розрізі професійної підготовки майбутніх фахівців 
економічного профілю. Так, В. Стасюк визначає, що професійна готовність 
майбутнього економіста – це інтегративна якість його особистості, яка 
проявляється у формах активності та визначає здібність ставити перед 
собою професійні цілі, обирати способи їх досягнення, контролювати цей 
процес, здійснювати самоконтроль за виконанням власних дій і 
прогнозувати шляхи підвищення продуктивності роботи у професійному 
напряму. На її думку, компоненти професійної готовності фахівців-
економістів взаємопов'язані та логічно поділені на дві групи: перша група 
визначена професійними якостями фахівця: планово-змістовими, 
організаційними, мотиваційними, контролюючими, координаційними; 
друга група – особистісними якостями економіста: вольовими, 
емоційними, мобілізаційними, самоусвідомленістю, рефлексивно-
комунікаційними [Стасюк, 2003: с. 9]. 

В. Різник, досліджуючи проблему готовності майбутніх фахівців 
економічних спеціальностей до професійної діяльності, розглядає таку 
готовність, як складне особистісне утворення, інтегральну характеристику 
особистості, що є комплексним відображенням цілої низки особистісних 
рис і професійних якостей, необхідних для успішної професійної 
діяльності. На його думку, готовність майбутніх фахівців до професійної 
діяльності включає такі складові: психологічна готовність (мотиваційний 
компонент, компонент комунікабельності, рефлексивний та вольовий 
компоненти), теоретична готовність (інтелектуальний, когнітивний та 
інформаційний компоненти), практична готовність (діяльнісний, 
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організаційно-виконавчий та діловий компоненти), готовність до 
подальшого вдосконалення себе як фахівця (креативний та евристичний 
компоненти) [Різник, 2010: с. 6]. 

І. Носач, досліджуючи формування професійних умінь і навичок 
майбутніх економістів у процесі вивчення інтегративних фахових 
дисциплін, у структурі готовності фахівця економічної спеціальності до 
використання професійних умінь та навичок виділяє такікомпоненти: 
мотиваційний, когнітивний, професійна самосвідомість, ціннісний 
[Носач, 2008: с. 9]. 

Усвою чергу, дослідники виділяють наступні етапи моделювання 
організації процесу формування готовності майбутнього спеціаліста до 
професійної діяльності, а саме: аналіз вимог суспільства до результатів 
формування готовності майбутнього спеціаліста до професійної діяльності 
у сучасних умовах; вивчення професійного середовища спеціаліста та 
ступеня його готовності до діяльності; визначення змісту готовності та 
критеріїв оцінки рівня готовності до діяльності; розробка технології 
організації процесу формування готовності майбутнього спеціаліста до 
професійної діяльності. 

Таким чином, готовність майбутнього спеціаліста з бухгалтерського 
обліку до професійної діяльності буде складатися з таких складових, як 
професійна орієнтація (готовність до професійного навчання); 
безпосередній процес опанування знаннями і вміннями у руслі професії 
(професійна готовність); наявність адекватних до змісту діяльності якостей 
особистості (особистісна готовність); адаптація після завершення навчання 
до професії (професійна адаптація). 

Висновки. Проаналізувавши сутність та структуру поняття 
«готовність», а також різні підходи дослідників щодо визначення феномена 
готовності як складової професійної підготовки майбутніх спеціалістів з 
бухгалтерського обліку, ми вважаємо, що всі підходи взаємодоповнюють 
один одного, розкривають багатогранність та складність феномена 
готовності з урахуванням специфіки майбутньої професійної діяльності. 

Отже, на нашу думку, готовність майбутнього спеціаліста з 
бухгалтерського обліку до професійної діяльності є складним інтегрованим 
багаторівневим утворенням, що містить взаємопов’язані компоненти: 
якості особистості та способи її поведінки; соціально-ціннісні мотиви 
вибору професії та спеціальні професійні знання, уміння й навички, які 
виявляються у мірі відповідності особистості вимогам до діяльності; 
наявності готовності до професійної діяльності як обов’язкової передумови 
здійснення самої діяльності; а також проблема готовності до діяльності не 
обмежується лише теоретичними знаннями, а й має визначене практичне 
значення. 
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Іван Зима 

 
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК  
ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
У статті здійснено короткий аналіз чинників і суперечностей процесів формування 

компетентності студентської молоді з безпеки життєдіяльності у сучасному освітньому 
просторі вищих навчальних закладів. Розкрито особливості побудови навчального змісту за 
умови запровадження типової навчальної програми нормативної дисципліни «Безпека 


