
 

Мотиваційний лист 

 

Шановні пані та панове, члени журі! 

Тема моєї науково-дослідницької роботи: «Інвестиційне забезпечення 

газової промисловості України». 

Ще з початкових класів я почав цікавитися бізнесом, фінансами і усіма 

вигідними шляхами заробітку, щоб в майбутньому стати успішним та 

заможним чоловіком, що в змозі забезпечити свою сім’ю. Але в процесі 

розвитку я почав цікавитися більш глобальними проблемами, а якось на уроці 

географії в мене постало таке питання: «Як країна, яка займає друге місце по 

запасам природного газу в Європі, займає останні позиції по ВВП та рівню 

життя порівняно з державами ЄС?».  

Я почав шукати інформацію в різних джерелах і так моя зацікавленість 

переросла в тему МАНівської роботи, яка сподобалась моєму науковому 

керівнику і ми разом почали розглядати це питання більш конкретно, адже 

газові ресурси принесли вагомий внесок у розвиток багатьох країн світу, то що 

ж заважає нашій країні скористатись цим козирем і, що може сприяти 

пришвидшенню цього процесу.  

У Малій академії наук я навчався й минулого року і зрозумів, що мені 

дуже подобається займатись науковим пошуком, знаходити цікаві дискусійні 

питання, досліджувати та аналізувати статистичні дані та інформацію про стан 

явищ і процесів, де в чому сумніватись, відстоювати авторську точку зору, 

наводити аргументи на її користь та переконуватись у власній правоті. 

Газова промисловість відіграє важливе місце в доході всієї держави, тож 

її ефективність має важливе значення, а для її розвитку інвестиції є 

невід’ємною складовою. У результаті дослідження було з’ясовано, що наразі 

відсутній дієвий механізм інвестиційного забезпечення газової промисловості. 

Нами було узагальнено понад двадцять визначень поняття «інвестиційне 

забезпечення» та встановлено, що відсутнє загально визнане і прийнятне 

трактування, що посилює актуальність обраної тематики НДР. 

Проаналізувавши складові механізму інвестиційного забезпечення ми 

встановили особливості галузі, які безпосередньо впливають на інвестиційну 

привабливість суб’єктів газової промисловості. Ми дослідили правову основу, 

структуру, стан та визначили проблеми газової промисловості України і, з 

урахуванням нинішнього інвестиційного забезпечення, розглянули напрями 

розвитку газового ринку та запропонували шляхи його удосконалення через 

збільшення інвестиційної привабливості окремих суб’єктів галузі та газової 

промисловості України в цілому. Також у ході дослідження ми визначили 

зв’язок між співвідношенням середнього курсу долара США, видобутком газу 



 

та розміром інвестицій, що додає роботі цікавості, адже можливо це і є 

шляхом для процвітання нашої держави. 

Результати дослідження доповідались на декількох науково-практичних 

конференціях у закладах вищої освіти м. Кропивницький, викликали інтерес 

та жваву дискусію та були позитивно оцінені. Разом з іншими учнями МАНу я 

приймав участь у телевізійній програмі обласного телеканалу, де ділився 

своїм досвідом наукової роботи та закликав долучатись інших школярів до 

надзвичайно цікавого і захопливого наукового простору. Також я вже подав до 

друку статтю і тези та готую до друку нові. 

Я ще не визначився остаточно із майбутньою професією, але точно 

знаю, що наукову діяльність не покину і буду продовжувати приймати участь 

у науково-дослідних проєктах, навчатись у наукових гуртках вишу, виступати 

на конференціях, адже переконаний, що саме наукова діяльність дозволяє 

всебічно розвиватись, сумніватись, переконуватись, досягати, не зупинятись 

та впевнено йти до своєї мрії та благополуччя. 

 

 

З повагою Торос Айрапетян 


