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АНОТАЦІЯ

Процес  широкомасштабних  змін  в  економіці  України  потребує

формування принципово нового типу особистості, яка органічно впишеться у

зміни  суспільства  і,  більше того,  активно  впливатиме  на  його  прогресивний

розвиток. Такий тип особистості повинна і може створити сфера освіти, в тому

числі і вища професійна освіта. Це новий тип спеціаліста, адекватного за своїми

якісними характеристиками до суспільнх змін.

Підготовка  фахівцівз  обліку  та  аудиту,  здатних  швидко  адаптуватися  в

умовах, що змінюються в економічній дійсності, гнучко реагувати на проблеми

потребує  вдосконалення  на  основі  компетентнісного  підходу   та  широкого

впровадження сучасних педагогічних технологій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: професійна компетентність, майбутні фахівці, облік і аудит,

вища освіта.
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