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Курс «Міжнародна економічна діяльність України» є централь-

ною дисципліною циклу професійної підготовки та згідно навча-
льного плану вивчається студентами на 4 курсі. Цілі її вивчення 
враховують засвоєння студентами програми дисциплін циклу за-
гальноекономічної підготовки (економічної теорії, макроекономі-
ки, міжнародної економіки та ін.) і, на нашу думку, повинні бути 
зорієнтовані головним чином на формування вмінь вищого та най-
вищого рівнів, а саме — здатності використовувати набуті знання 
для вирішення типових і нетипових завдань. Зокрема у студентів 
слід сформувати на основі творчого та системно-дослідного підхо-
ду навички щодо вирішення проблем вдосконалення форм і мето-
дів зовнішньоекономічної діяльності, розробки пропозицій з під-
вищення ефективності експортно-імпортних операцій; 
обґрунтування геополітичних пріоритетів України; моделювання 
власних варіантів ефективної зовнішньоторговельної, інвестицій-
ної, інтеграційної політик держави; формування на основі ґрунто-
вного маркетингового аналізу світових ринків товарів і послуг зо-
внішньоекономічних стратегій національних компаній та ін.  

При організації навчального діяльності, зорієнтованої на роз-
виток творчого потенціалу студента, слід враховувати особливо-
сті креативного процесу. Креативність (творчість) пов’язана зі 
здатністю людини до конструктивного, нестандартного мислення 
та поведінки, з усвідомленням необхідності розвитку її досвіду з 
метою пошуку нових способів вирішення проблем. Викладач, як 
організатор креативного процесу студентів, має усвідомлювати 
свою роль на кожному його етапі. На стадії підготовки студента 
до творчого виконання поставленого практичного завдання необ-
хідним є формування ефективної системи мотивації, спрямуван-
ня на усвідомлення мети та необхідності виконання завдання, 
демонстрація доцільності та корисності майбутніх дій на конкрет-
ному прикладі. Особливістю першого етапу є те, що студент по-
стає перед фактом недостатнього володіння ним інформацією для 
знаходження варіанту рішення проблеми, що спонукає його до 
активного пошуку. Набуття великої кількості аналітичної інфор-
мації на певному етапі викликає напружений стан особи, який 
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призводить до роздратування та втоми. Неможливість вирішення 
проблеми стандартними методами може викликати враження 
безвихідності. На цьому етапі роль викладача у творчому процесі 
є вирішальною: зусилля мають бути спрямовані на узагальнення 
вже зібраної інформації, схвалення проведеної студентом роботи, 
використання порівнянь з уже відомими методами вирішення 
аналогічних проблем тощо.  

Просте накопичення великої кількості інформації ще не до-
зволяє автоматично створити нове знання — необхідна стадія пе-
реходу кількісного у якісне — «інкубація» або визрівання у під-
свідомості дослідника гіпотез. Надалі закумульовані у 
підсвідомості ідеї несподівано стають зрозумілими — з’являється 
швидке розуміння вирішення проблеми — інсайт. Остання стадія 
креативного процесу — впровадження, що передбачає перевірку 
гіпотези на логічність та правильність.  

Не всі стадії креативного процесу можуть бути однаково про-
контрольовані безпосередньо на практичних заняттях, важливою 
складовою творчого навчального процесу є індивідуально-
консультативна та самостійна робота студента, під час якої він 
має бути достатньо вмотивованим для опрацювання великої маси 
літератури та статистичної інформації для досягнення мети. На 
практичних заняттях доцільно насамперед цікаво поставити за-
вдання дослідження, за допомогою евристичних методів активі-
зувати колективну творчість, забезпечити генерування максима-
льної кількості ідей, обговорити отримані результати, допомогти 
студентам зробити правильні висновки. 
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Індивідуально-консультативна робота викладача спрямована 

на рішення тих самих завдань, що й навчання, а саме на вдоско-
налювання знань і навичок студентів. У сучасній системі освіти, 
коли все більша кількість тем навчальної програми виноситься 
студентам на самостійне вивчення, без індивідуально-
консультативної роботи вже неможливо уявити собі ефективне 
навчання. При проведенні індивідуально-консультативної роботи 
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