Умови реалізації наукового потенціалу: створення дискусійних наукових клубів, співпраця з науковими установами, організація виступів відомих осіб з актуальних проблем, проведення тренінгів, інформування про визначні події в науковому й
економічному житті на сайті університету (відкриття рубрики
«як стати вченим») заохочення творчості, можливість навчатись
за спеціальним графіком, підвищення інтерактивності навчання
і т. п. Забезпечення найбільшої ефективності вирішення зазначеної проблеми потребує співпраці всіх сторін: викладачів, студентів, університету, держави.
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АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА ЯК СПОСІБ
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
СТУДЕНТА (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ
МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ)

В сучасних умовах кваліфікований фахівець з міжнародної
економіки повинен мати відповідну підготовку, професійні компетенції для того, щоб бути конкурентоспроможним на ринку
праці. Важливим для фахівця є наявність як теоретичної підготовки, так і вміння застосовувати отриманні знання в подальшій
практичній діяльності. Якісне і вдале поєднання теоретичної та
практичної підготовки фахівця завжди було і залишається одним
з основних завдань вищої школи.
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На сьогодні для фахівця важливими є навики аналітичної роботи, вміння готувати аналітичні матеріали, доповідні записки,
аналітичні записки. Багато студентів факультету міжнародної
економіки мають бажання в майбутньому працювати в аудиторських компаніях, консалтингових компаніях, де вміння готувати
аналітичні матеріали широко застосовується.
Підготовка аналітичної записки вимагає глибокого вивчення
питання, вміння визначити проблемні аспекти, робити висновки
та висловлювати пропозиції. Самостійне виконання кожної зі
складових індивідуальної роботи на належному рівні сприяє формуванню професійних компетенцій майбутнього фахівця. Підготовка доповіді дає можливість навчитись представляти матеріал,
висловлювати власну думку, аргументувати свою позицію, вести
дискусію. Підготовка аналітичної записки вимагає вміння виділяти основне, стисло, чітко викласти результати дослідження у
формі аналітичної записки.
Одним з видів роботи студентів з дисципліни «Міжнародні
фінанси» є підготовка аналітичної записки. За цей вид роботи
студент може отримати 5 балів. Викладач пропонує студентам
обрати тему аналітичної записки самостійно.
Виконуючи поставлене завдання студенти мають нагоду глибоко вивчити питання, опрацювати велику кількість матеріалу,
навчитись виділяти суттєві аспекти, і представити результати
власної роботи в письмовій формі. Якісне представлення результатів проведеної роботи в цьому переліку, на нашу думку, є основним. Рівень представлення матеріалу часто може нівелювати
деякі недоліки дослідження, тому для майбутнього фахівця важливо вміти готувати аналітичні записки на належному рівні.
На жаль, досвід свідчить про те, що більше половини студентів не мають бажання працювати і часто формально ставляться
до підготовки доповідей, рефератів та виконання інших завдань.
Наявність доступу до мережі інтернет з однієї сторони дає можливість користуватись великою кількістю матеріалів, а з іншої
важливо — вміти шукати саме ту інформацію, що потрібна. Дуже
часто студенти намагаються видати запозичені праці за власні.
Кращі студенти навпаки мають бажання підготувати кілька аналітичних записок протягом семестру, що, безумовно, сприяє їх
професійному розвитку.
На нашу думку, підготовка аналітичної записки як вид самостійної роботи сприяє формуванню професійних компетенцій
майбутніх фахівців і може бути запроваджена як вид самостійної
роботи для деяких інших економічних дисциплін.
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