
Мотиваційний лист 
 

Шановні Члени журі, 

тема мого проєкту: «Роль малого бізнесу у розвитку громади (на прикладі 

Бобринецької міської територіальної громади)». 

 

Я випускник 2022 року і цьогорічна участь у Малій академії є останнім шансом, щоб 

отримати своєрідну «вітчизняну Нобелівську Премію» у галузі науки для школярів.  

Зараз нелегко уявити, що це останній рік, коли маю честь брати участь у такому 

грандіозному науковому заході, адже я є слухачем ще з 8 класу. Що є для мене МАН? Мала 

академія для мене – це великий, безцінний досвід, який я отримав протягом 3 років, а також 

це можливість обговорити сучасні проблеми з такими ж активними однолітками, як я сам. Це 

неповторна атмосфера, яку неможливо забути! 

Коли постало питання пошуку теми дослідження, відповідь була однозначною, адже 

наше дослідження пов’язане не лише з моїми інтересами, а й  з життям усієї моєї родини, – 

приватним підприємництвом. Протягом цього часу я спостерігав спади та злети нашого 

бізнесу, амплітуди коливань курсу іноземних валют. Враховуючи загальне поняття малого 

бізнесу у нашій громаді, можу сказати, що воно є недооціненим, адже наша громада не має 

плану стратегічного розвитку малого бізнесу. 

Актуальним питанням, яке досить часто виникає практично у всіх, є вибір саме такої 

теми для дослідження. Вона не є випадковою, бо надважлива для мене, як для патріота своєї 

Батьківщини; мені не байдуже майбутнє моєї громади! В процесі роботи було чітко 

сформовано шляхи розвитку та завдання, які дали свої конкретні результати. 

Немалу роль упродовж виконання мого проєкту відіграли ті особисті цінності, які 

сформували в мені батьки. Серед них: ставлення до малої батьківщини, відчуття 

справедливості, вагомість вкладу абсолютно кожного у розвиток своєї країни, доброта, 

чесність, взаєморозуміння, ввічливість та цілеспрямованість.  

Розуміючи необхідність змін, які не можуть відбуватися без нашої з Вами участі, було 

сформовано основні завдання в роботі, метою яких, в першу чергу, є зміна поточного стану 

економіки в громаді таким чином, щоб вона не лише забезпечувала необхідні витрати на 

утримання населення, яке проживає на її території, а й розвивалася, процвітала, ставала 

своєрідною Меккою для охочих проживати на ній. 

Значна увага у роботі акцентована на необхідності створення стратегічно важливих 

полюсів росту, які можуть вплинути на додаткове збільшення бюджету, – туристичного та 

аграрного. Завдяки активній позиції молоді та міського парламенту, зокрема, ми змогли 

досягти зменшення єдиного податку з 20% до 18%. Беручи до уваги той факт, що кожен із нас 

є патріотом своєї Батьківщини, ми маємо низку цілей, до яких впевнено йдемо. Наше завдання 

полягає в тому, щоб зробити нашу громаду кращою, а це, в першу чергу, можна досягти 

шляхом нарощення її економічного потенціалу! 

У роботі мною було здійснено грунтовний SWOT-аналіз стану розвитку малого бізнесу 

в Бобринецькій громаді, в межах якого сформовано сильні та слабкі його сторони, можливості 

та загрози. Результати цього аналізу можуть бути використані керівництвом громади під час 

розробки стратегічного плану розвитку малого бізнесу в громаді, який на даний момент 

відсутній, що, у свою чергу, дасть змогу сформувати передумови нарощення економічного 

потенціалу громади, який є вкрай важливим в умовах децентралізації. 

У майбутньому я бачу себе успішним та цілеспрямованим молодим чоловіком, 

можливо, власником невеликого підприємства або ж на посаді керівника. Але передусім, я 

бачу себе Людиною, яка буде чесно та справедливо вирішувати будь-які питання та вести свій 

бізнес на території України і, що вкрай важливо, націлено розвивати власну Батьківщину! 
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