ілюстративний підхід означає використання позитивного аналізу в
дослідженні. Вивчати те, що є, – дуже корисно. Але навряд чи цього
достатньо – позитивний аналіз має бути доповнений нормативним,
слід обов’язково з’ясувати, як воно має бути. І це необхідно зробити з
урахуванням теоретичних особливостей та можливостей адаптації
іноземного досвіду. Якщо обмежуватися розглядом лише української
економіки, важко зрозуміти, як подолати недоліки, що їй притаманні.
Тільки у порівнянні з іншими країнами можна пересвідчитися в
унікальності чи стереотипності рис власної національної економіки.
Другий та особливо третій розділ виконуються з використанням
статистичного матеріалу. Статистика повинна проілюструвати основні
положення курсової роботи. Фактичні дані мають бути свіжими, вони
беруться за останні роки. Для того, щоб зробити висновки про
існування тенденцій, потрібно брати до уваги певну кількість років.
Для більшої наочності слід використовувати графіки та діаграми.
У висновках необхідно стисло викласти основні думки всіх розділів
основної частини, констатувати основні результати проведеного
дослідження. Ні в якому разі не можна просто копіювати окремі
положення, що були викладені вище. Ваша задача – саме узагальнити
та зробити загальні підсумки. У висновках не повинно наводитися
ніякої принципово нової інформації. Це надзвичайно лаконічне
викладення вашої роботи.
Працюючи над висновками, слід перевірити, чи відповідають
сформульовані вами висновки меті та задачам дослідження, що були
визначені у вступі.
Після висновків наводиться список використаної літератури.
Майте на увазі, що перевірка вашої роботи науковим керівником
нерідко починається саме з цього списку. Адже його повнота є свідченням
вашої поінформованості, широти та глибини бібліографічного пошуку
та творчості вашого підходу. Кількість джерел має бути не менше 20-25.
Не можна обмежуватися лише підручниками, обов’язкова наявність
монографій та наукових статей. Стежте за тим, щоб перелік включав
статті, що датовані поточним роком.
За необхідності окремий матеріал, що загрожує переобтяжити
текст, може бути розміщений наприкінці у вигляді додатків. Це
дозволяє зберегти логічну та стильову єдність основного тексту. В
якості додатків можуть виступати:
–
таблиці зі статистичними даними;
–
діаграми;
–
графіки, рисунки та ін.
Додатки не нумеруються, а позначаються великими літерами
української абетки. У випадку єдиного додатка він наводиться як
додаток А.
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