Мотиваційний лист
Шановні пані та панове, члени журі!
Цього року я взялася за опрацювання теми ефективності управління
земельними ресурсами України та пошуку напрямів його підвищення. І планую
продовжити цю роботу на наступний рік.
Ще у 8 класі, коли у нас в розкладі занять з’явилася така дисципліна, як
економіка, я дуже зацікавилася нею. Економічні проблеми України та світу стали
моїми улюбленими темами для обговорень. Найбільше мені подобалася тема
землеустрою та управління земельними ресурсами. Але шкільна програма
передбачала вивчення цієї теми лише в старших класах. Тому старшокласники –
мої колеги з хореографічного ансамблю, які одночасно були і слухачами Малої
академії наук, порадили мені вступати на секцію економічної теорії та історії
економічної думки. Вони переконували мене, що це дає можливість зрозуміти не
лише особливості підходів до управління земельними ресурсами далекого
минулого, але й аналізувати сучасність та прогнозувати майбутнє.
Під час вибору теми роботи мене, перш за все, цікавили проблеми сучасної
України. Із соціальних мереж, теленовин, вдома від батьків, від своїх шкільних
вчителів на уроках літератури та географії я багато разів чула, що саме проблема
управління земельними ресурсами завжди була, є і буде актуальною, оскільки
земля – це основа багатства будь-якої країни. Нині людство стоїть на межі
дефіциту продовольства. Всі ми знаємо про небезпеку перенаселення нашої
планети, про те, що голод загрожує життю мільйонів людей у всьому світі.
Водночас Україна має один з найбільших потенціалів земельних ресурсів і при
їх ефективному використанні вона могла б стати важливим центром вирішення
проблеми забезпечення продовольчої безпеки в усьому світі.
На уроках географії я дізналася, що різні країни світу використовують різні
способи управління земельними ресурсами. Мені стало цікаво, які методи
використовують у нас, в Україні та Кіровоградській області зокрема.
Так я почала працювати над своєю першою науковою роботою.
Цього року я дізналася безліч факторів, що впливають на економічний
розвиток нашої країни. Оскільки економіка – це комплекс суспільних наукових

дисциплін про господарство, а саме – виробництво, розподіл і споживання
товарів та послуг, я розглядала це поняття з різних сторін.
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земельними ресурсами Кіровоградської області на прикладі декількох окремих
районів. Це дало змогу зрозуміти, як вигідніше та більш розумно розпоряджатися
своїми землями, та те, до яких наслідків можуть призвести різні методики
управління.
Результати своєї роботи я намагалася популяризувати серед своїх
однолітків та слухачів Малої академії наук секції економічної теорії та історії
економічної думки. Я мала змогу брати участь в дискусії з цього питання, адже
воно є досить актуальним. Було цікаво почути думку кожного та обговорити
запропоновані методи підвищення рівня якості, управління та до чого вони
можуть призвести.
Мої дослідження, спостереження та пропозиції спрямовані на те, щоб
збільшити економічну віддачу від земель нашої держави, підвищити добробут
громадян-власників землі, місцевих громад і України загалом. Мрію, щоб і моя
скромна наукова робота хоч трішки наблизила нашу країну до головної мети стати сильною і розвиненою європейською державою. Вірю, що від сучасної
молоді багато в чому залежить економічне зростання нашої країни. Тому я
вважаю, що загальні економічні, екологічні та соціальні закони та особливості
управління земельними ресурсами в Україні слід постійно досліджувати та
шукати все нові й нові методи для покращення рівня управління цими
важливими ресурсами.
По завершенню навчання у ліцеї я планую здобувати економічну освіту.
Мрію про студентське життя, наповнене новими знаннями, ідеями, подорожами
та міжнародними стажуваннями. Переконана, що навчання в університеті дасть
можливість спілкуватися з науковцями і дослідниками, розширить коло моїх
однодумців, готових до активних дій для розбудови нашої держави.
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