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Професійна діяльність фахівців банківської справи вимагає підвищеної зібраності, вироблен-ня правильних дій, які дозволяють досягнути по-зитивного результату і при цьому передбачити та мінімізувати негативні наслідки у професійній обстановці. Майбутнім менеджерам банківської сфери для налагодження ділових взаємостосунків із колегами необхідний належний розвиток про-фесійно-етичної компетентності, адже від 50 % до 90% робочого часу вони витрачають на організа-цію професійного спілкування, проводячи наради, бесіди, дискусії, переговори, роз’яснення підлег-лим, звіти перед керівництвом.  Відзначимо, що сьогодні передача готових знань не виступає основним завданням навчаль-ного процесу, натомість поширеним стає підхід, у межах якого відбувається формування професій-ної компетентності, корпоративної культури, що немислимі без етики. Високий рівень професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банків-ської справи має суттєвий вплив на підвищення ефективності їх праці, допомагає краще орієнтува-тися у професійній ситуації щодо депозитно-позикових і розрахунково-касових операцій, лізин-гу, факторингу, трасту. Вирішальне значення для успішної економічної діяльності банку має робота його працівників з клієнтами між якими має бути встановлено належний рівень довіри, саме тому банківський працівник повинен не лише бути кваліфікованим фахівцем, професіоналом, але й володіти високим рівнем професійно-етичної компетентності. З огляду на це вбачаємо професійно-етичну спрямованості особистості фахівця банківської справи як один із аспектів формування професій-но-етичної компетентності майбутнього фахівця. 

Професійна спрямованість фахівців була об’єк-том дослідження багатьох науковців, зокрема Н. Ф. Шевченко вивчав професійну спрямованість майбутніх психологів, Т. В. Корольова зосередила свою увагу на вивченні професійно-етичної культу-ри майбутнього лікаря, А. І. Сікалюк досліджувала місце соціально-етичних цінностей у процесі про-фесійної підготовки менеджерів економічних спе-ціальностей. Професійне самовизначення як спосіб самореалізації особистості у сфері професійної дія-льності, важлива лінія життєвого і особистого са-мовизначення викликає значний інтерес у дослід-ників (К. А. Альбуханова-Славська, Л. І. Анцифе-рова, С. Л. Рубінштейн). На думку науковця В. Д. Симоненка, професійна спрямованість обумо-влює мотивовану й цілеспрямовану діяльність людини під час підготовки до вибору професії. Спочатку виникає професійний інтерес, визнача-ються стійкі професійні наміри, які сприяють фо-рмуванню професійної спрямованості особистос-ті, – такою є динаміка цього процесу [6, 28].  Інші дослідники, зокрема К. М. Гуревич, Є. О. Климов розглядають формування професій-ної спрямованості як складний тривалий процес розвитку, який відбувається протягом усього пе-ріоду професійної підготовки і трудової діяльнос-ті особистості. До сучасних випускників вищих навчальних закладів економічного профілю на тлі посилення вимог до їх професійних здібностей, період адап-тації і входження у фах є скороченим до мінімуму або взагалі відсутній. Ці обставини актуалізують необхідність забезпечення професійно-етичної спрямованості особистості ще у вищому навчаль-ному закладі. Дослідження професійно-етичної спрямованості особистості у майбутній професій-
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ній діяльності фахівців банківської сфери потре-бує ґрунтовного вивчення, незважаючи на значну кількість наукових праць щодо різних аспектів професійної та етичної спрямованості особистості. Метою даної статті є розкрити специфіку професійно-етичної спрямованості особистості майбутнього фахівця банківської справи та нада-ти рекомендації для забезпечення професійно-етичної спрямованості особистості фахівця бан-ківської справи. Слід зазначити, що на ефективність та ре-зультативність професійної діяльності особистості суттєвим чином впливає її спрямованість, що, як найважливіший компонент психічної структури особистості, перетворює та спрямовує дії людини. Зокрема учені (Д. Ельконін, С. Занюк, В. Якунін та ін.) зазначають, що саме спрямованість особистос-ті впливає на вибір фахівцем засобів поведінки та методів професійної діяльності. Спрямованістю у психології та педагогіці по-значають сукупність потреб, що впливають на вибірковість взаємовідносин особи із навколиш-нім світом та окремими об’єктами. Основними характеристиками спрямованості особистості психологи називають стійкі потреби, які виникли на основі інтересів та впливають на вибір діяль-ності людиною. За час навчання у вищому навчальному за-кладі в результаті засвоєння суспільних, спеціаль-них та інших дисциплін, участі у громадському житті у студентів розвивається і формується про-фесійна спрямованість особистості, тобто праг-нення застосовувати свої знання, досвід, здібності в галузі обраної професійної діяльності. Саме тому можна стверджувати, що забезпе-чення професійно-етичної спрямованості особис-тості фахівця банківської справи – це зміцнення в ньому позитивного ставлення до майбутньої про-фесії, інтересів, нахилів та здібностей до неї, праг-нення удосконалювати свою кваліфікацію, розви-ток ідеалів, поглядів, переконань щодо важливос-ті дотримання етичних норм у професійній діяль-ності. Сформованість професійно-етичної спрямо-ваності особистості фахівця банківської визначає ставлення до змісту навчання, зокрема прийняття мети навчання та професійної діяльності, вибір моделей поведінки в різних видах діяльності, ста-влення до професії, установки, ідеали, інтереси. Насамперед слід вказати на необхідність під-вищення інтересу студентів до вивчення проблем професійної етики. Для цього важливо здійснити вибір засобів, які б дозволили формувати праг-нення до пізнання проблем професійної етики. Серед потенціалу навчального процесу слід назва-

ти насамперед зміст матеріалів навчальних за-нять, огляд літератури з теми, акцентування ува-ги на практичній значимості матеріалу, його важ-ливості для професії. Г. Костюк у цьому контексті зазначає, що «факторами формування свідомого ставлення до навчання є зміст, методи навчання, спілкування учнів у класному колективі, індивіду-альний виховний підхід до кожного учня, контак-ти викладачів з батьками. Там, де викладачі вміло керують учнями, вимогливо ставляться до моти-ваційного його боку, навчання стає справою, що визначає активну життєву позицію кожного уч-ня» [2, 434].  Основу професійно-етичних знань в Львівсь-кому інституті ДВНЗ «Університет банківської справи» становлять знання засвоєні при вивченні таких дисциплін як «Етика і естетика», «Етика ділового спілкування», «Психологія ділового успі-ху». Тому важливо, щоб матеріал гуманітарних дисциплін був пов’язаний із сучасними проблема-ми працівників банківської сфери, з життєвими прагненнями студентів, допомагав їм визначити-ся із ціннісними моральними орієнтаціями, збага-чував їх моральний особистісний потенціал. Цим самим ми пропонуємо дотримуватись принципу змістовності, тобто забезпечення змісту навчаль-них дисциплін професійно значущою інформаці-єю. Одночасно з цим, окрім змісту навчальних ди-сциплін, професійно-етична спрямованість має стосуватися мети, змісту, форм, методів та засобів навчання майбутніх фахівців банківської справи. Загалом у цьому випадку важливо дотримуватися позиції Е. Зеєра щодо того, що основою формуван-ня професійної спрямованості навчального про-цесу має бути майбутня професійна діяльність фахівців [1, 216]. Дослідники з проблем мотивації навчальної та професійної діяльності (С. Занюк, А. Маркова, А. Маслоу та ін.) вважають, що для розвитку інте-ресу до професійних проблем, у нашому випадку – професійно-етичних, викладачі повинні врахову-вати, що важливо, щоб студенти самі усвідомили недостатність своїх знань. За таких умов студенти змушені будуть вирішувати протиріччя між запа-сом професійно-етичних знань або вмінь і вимога-ми, які висуває ця професія до особистості. У цьо-му випадку спонукальним мотивом до вивчення професійно-етичних проблем стане професійний інтерес майбутнього фахівця банківської сфери [3; 4]. Важливо, щоб професійний інтерес набув для студентів особливого особистісного змісту, стосу-вався їх повсякденного життя і подальшої життє-вої перспективи. Йдеться про те, що студенти по-
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винні вчитися не тільки для того, щоб відповісти на семінарському занятті, а більше для того, щоб використати ці знання у своїй подальшій профе-сійній діяльності. У такому випадку студенти бу-дуть більше зацікавлені у поглибленні своєї обі-знаності про професійну діяльність та вимоги до неї в етичному плані, здобудуть досвід вирішення повсякденних проблем етичного характеру, ово-лодіють ефективними методами вирішення мора-льно-етичних проблем професійної діяльності тощо.  Для цього на кожному заняття при оголошен-ні теми важливо наголошувати на значимості професійно-етичних знань у діяльності працівни-ка банківської сфери, розкривати у всій повноті етичний зміст обраної професії, указувати всі ас-пекти й нюанси бездоганного в етичному плані виконання своїх професійних обов’язків, показу-вати значимість високоморальної поведінки у повсякденному житті та функціонуванні суспільс-тва, фіксувати етичні вимоги професії до банків-ського працівника.  За умови, якщо навчальний матеріал буде більше стосуватися майбутньої професійної дія-льності студентів, міститиме характерні пробле-ми морально-етичного характеру, що їх доведеть-ся вирішувати у майбутній професійній діяльнос-ті, активність студентів різко зростатиме, вони будуть більше зацікавлені в дослідженні профе-сійних проблем, набутті досвіду їх вирішення, оволодінні більш ефективними методами вирі-шення морально-етичних проблем професійної діяльності тощо.  Для підвищення професійного інтересу та мотивів навчання студентів, як стверджують Л. Подоляк і В. Юрченко, потрібно розвивати і під-тримувати їх прагнення виявити і ствердити себе через навчальну діяльність [5, 160]. Із цією метою вчені пропонують: 
− збагачувати зміст навчального матеріалу про-фесійно орієнтованим та особистісно-орієнто-ваним матеріалом;  
− звертати увагу на майбутню професійну діяль-ністю, суспільне значення, на вимоги, які вона висуває до знань, умінь і якостей фахівця; 
− розвивати ціннісні орієнтації, що пов’язані з професійною діяльністю та особистісним ста-новленням; 
− підтримувати допитливість й «пізнавальний» психологічний клімат у навчальній групі; 
− допомогти скласти позитивний образ «Я про-фесійне», усвідомити ближні (безпосередні) й кінцеві (перспективні) цілі навчання [5, 164]. Великого значення слід надати розвитку цін-

нісних орієнтацій, що пов’язані з професійною діяльністю та особистісним становленням фахів-ців банківської справи. Йдеться про цінності «служіння-вислужування», «споживання-віддачі», «дарування-придбання», «духовного росту-кар’є-ризму» та ін. Особливу увагу необхідно надавали тому, щоб допомогти студентам усвідомити бли-жні (безпосередні) й кінцеві (перспективні) цілі навчання та професійної діяльності.  Дослідження вчених дозволяє стверджувати, що для забезпечення професійно-етичної спрямо-ваності студентів важливо, щоб вони чітко усвідо-мили значення своєї професійної діяльності, по-в’язували з нею свій життєвий сенс. У цьому кон-тексті велике значення має, щоб на всіх заняттях з гуманітарних дисциплін студенти з’ясували цілі та значення обраної професії, усвідомлювали свій ціннісний життєвий простір, розуміли його зв’я-зок з професією банківського працівника.  Окрім цього, важливим напрямом забезпе-чення професійно-етичної спрямованості особис-тості фахівців банківської справи вчені Г. Балл, В. Загвязинський, П. Підкасистий, І. Лернер нази-вають моделювання їх майбутньої професійної діяльності (її цілей, способів, мотивів, стилю) через систему відповідних навчальних завдань. Йдеться про створення умов, у яких майбутній фахівець банківської справи на основі здобутих знань, досві-ду, якостей тренуватиметься успішно виконувати професійні функції відповідно до етичних вимог. Як зазначають дослідники, при розробці сис-теми завдань потрібно враховувати, що завдання повинні: 
− бути комплексними, з достатнім обсягом, охоп-лювати максимальну кількість тем навчальної дисципліни; 
− викликати інтерес, пошукову активність, роз-різнятися за рівнем когнітивної складності та в той же час їх складність повинна відповідати можливостям студентів; 
− передбачати багатоваріантність рішень та зв’язок з практичною реалізацією творчих ідей (графічною, схематичною фіксацією результа-тів); 
− бути методологічно правильними. Використання таких завдань допомагає тре-нувати майбутніх фахівців банківської справи на основі здобутих знань, досвіду, якостей успішно виконувати професійні функції відповідно до ети-чних вимог. Наприклад, при вивченні навчальної дисцип-ліни «Психологія ділового спілкування» нами бу-ли розглянуті ситуації, коли потрібно переконати співрозмовника, спростувати його позицію, нада-
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ти консультацію, виявити помилковість суджень, заспокоїти, привернути на свою сторону та ін. Ми розглядали дилеми, з якими доводиться ледь не щодня зіштовхуватися працівникам банківських установ і які мають пряме відношення до питань етики. Зокрема студенти при вивченні навчальної дисципліни аналізували таку ситуацію: «Ви – бух-галтер підрозділу. До кінця року – декілька днів, а до виконання планових показників не вистачає 115 тис. грн. 21 грудня ви одержали рахунок-фактуру на постачання вашій компанії офісного устаткування на суму 200 тис. грн. Облікова полі-тика установи передбачає оплату витрат у мо-мент їх виникнення. Начальник підрозділу про-сить оформити рахунок у лютому майбутнього року. Ваше рішення?». Розмірковували ми з студентами і над такими випадками: «Ваш начальник говорить, що не мо-же підвищити вам зарплату цього року через об-меженість бюджету, але він «закриє очі» на те, що цифри у ваших звітах про витрати трохи зростуть. Як ви будете діяти у такій ситуації?». Загалом ці завдання мають комплексний ха-рактер, з достатнім обсягом, охоплюють максима-льну кількість тем навчальної дисципліни, розріз-няються за рівнем когнітивної складності, перед-бачають багатоваріантність рішень та зв’язок з практикою.  У кожному із таких завдань потрібно моделю-вати ситуації професійної діяльності майбутніх фахівців банківської справи, а студенти мають з’я-совувати її професійну значущість, обирати опти-мальні засоби і методи її вирішення. За таких умов професійно спрямовані завдання стають дієвим засобом формування професійно-етичних інтересів студентів та загалом професійно-етичної спрямо-ваності. Студенти при вивченні навчальної дисциплі-ни «Професійна етика» також аналізували ситуа-ції, коли потрібно було охарактеризувати варіан-ти дій та визначитися із лінією своєї поведінки: «Ви приймаєте працівників з особистих питань. До вас став часто приходити підлеглий, який до-кладно і довго викладає своє невдоволення об-слуговуванням в їдальні, прийомом і медпункті, звертанням вахтера. З кожним його приходом ви переконуєтеся, що людина повторюється, не тур-буючись про те, що забирає у вас час, затримує інших відвідувачів. Що б ви зробили?» або «До вас прийшов робітник із проханням відпустити його з роботи на день. Ви запитуєте про мету. Виявля-ється, він хоче використати цей день на пошуки іншого місця роботи. Його звільнення позбавить 

ваше підприємство дуже потрібного і кваліфіко-ваного фахівця. Як ви відреагуєте на прохання робітника?» Загалом для створення проблемних ситуацій ми використовували ситуації несподіваності, кон-флікту, передбачення, невідповідності, невизна-чення та ін. Завдання ми підбирали таким чином, щоб вони давали студентам предметне знання з проблем професійної етики, були цікавими, досту-пними (спиралися на вже здобуті знання), але одночасно й посильними.  Особливу зацікавленість викликали у студен-тів питання про особливості й природу діяльності працівника банку. Йдеться про те, що в складних системах «людина – гроші» першочергове значен-ня у трудовій діяльності мають фактори самокон-тролю, саморегуляції поведінки, котрі перебува-ють у сфері свідомості й самосвідомості, сумління людини. В таких ситуаціях людські моральні якості стають вирішальними чинниками нормального функціонування підприємств, банківських установ і т.д. Студенти підкреслювали, що у цьому випадку гроші та матеріальні цінності «простягають руки до нашої совісті, а системи управління ними потре-бують чесних людей». З урахуванням цього студе-нти робили висновок, що діяльність людини як фінансиста, економіста тощо потребує з огляду на свою специфіку особливого морального регулю-вання на рівні фахових моральних кодексів.  Отже, у професійно-етичній спрямованості особистості майбутнього фахівця банківської справи виражається позитивне ставлення до про-фесії, нахил та інтерес до неї, бажання удоскона-лювати свою підготовку, задовольняти матеріа-льні й духовні потреби, займаючись працею, по-в’язаною зі своєю спеціальністю. Формування професійно-етичної спрямованості у майбутніх фахівців банківської справи передбачає розши-рення і поглиблення їхньої обізнаності про свою майбутню спеціальність через збагачення відпо-відного змісту навчання, розвиток професійних інтересів через пояснення цілей та значення об-раної професії, забезпечення професійної спрямо-ваності системи завдань. Перспективи подальших розвідок вбачаємо у глибшому аналізі цінностей «служіння-вислужу-вання», «споживання-віддачі», «дарування-при-дбання», «духовного росту-кар’єризму», а також на основі отриманих результатів – у розробці від-повідних методичних завдань для підвищення рівня професійно-етичної спрямованості особис-тості майбутнього фахівця банківської справи. 
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Виталия Грыцив. Обеспечение профессионально-этической направленности личности спе-
циалиста банковского дела.  

В статье раскрыты теоретические аспекты профессионально-этической направленности лично-
сти будущего специалиста банковского дела. Автором последовательно рассмотрены ключевые поня-
тия исследуемой проблемы и определена взаимосвязь между ними. На основе этого раскрыта специфи-
ка профессионально-этической направленности личности будущего специалиста данной отрасли.  
Показана роль дисциплин гуманитарного и профессионального направления и выяснены основные меро-
приятия по обеспечению профессионально-этической направленности личности специалиста. Предла-
гается к использованию отдельные практические ситуации по обеспечению указанной направленности 
в процессе изучения отдельных гуманитарных дисциплин. 

Ключевые  слова :  профессионально-этическая направленность личности, специалист банковского 
дела, профессионально-этические знания, гуманитарные дисциплины, профессиональная деятельность. 

 
Vitaliia Hrytsiv. Ensuring the professional and ethical orientation of the personality of a future spe-

cialist in banking 
The article highlights theoretical aspects of the professional and ethical orientation of the personality of a 

future specialist in banking. The author consistently examines the key concepts of the problem under study and 
defines the relationship between them. On the basis of this, specification of the professional and ethical orienta-
tion of the personality of a future specialist in the industry has been disclosed. It is shown that the professional 
and ethical orientation of the personality of a specialist in banking is strengthening of his/her positive attitude 
towards the future profession, interests, inclinations and abilities to it, the desire to improve his/her qualifica-
tions, the development of ideals, views, beliefs about the importance of following the ethical norms in professional 
activity. 

The author considers the need to increase the interest of students in studying the problems of professional 
ethics by means of potential of the educational process. The content of educational materials, a review of litera-
ture on the topic, the emphasis on the practical significance of the material and its importance for the profession 
are determined as important aspects for achieving set goals. 

It is pointed out that the basis of professional and ethical knowledge is the knowledge acquired in the study of 
such disciplines as «Ethics and Aesthetics», «Ethics of business communication», «Psychology of business success». 

The necessity to combine the material of the Humanities with the current problems of banking and the life 
aspirations of students and to help them to determine their value orientations, to enrich their moral personality 
potential has been noted in the article.  

According to the author the professional interest acquired by the students should have special personal con-
tent, related to their daily life and future life prospects. In order to do this, it is important to emphasize the impor-
tance of professional and ethical knowledge in the activities of the banking industry, to reveal its entirety with the 
ethical content of the chosen profession at the announcement of the topic at each class. 

Key  words :  professional-ethical orientation of the personality, specialist in banking, professional and ethi-
cal knowledge, humanitarian disciplines, professional activity. 
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