
Мотиваційний лист 

Шановні Члени журі,  

тема мого проєкту: «Інноваційні підходи в практиці управління 

персоналом конкурентоспроможного підприємства» 

 

Ще в дев’ятому класі я дізналась про доволі цікавий предмет – 

правознавство. Мені подобалось слухати інформацію про права та закони. 

Трохи пізніше, на уроках географії, вивчаючи країни світу, нас знайомили з 

економікою цих країн та її особливостями. Згодом моя сестра обрала професію 

економіста-аудитора, тим самим ще більше розбурхавши мою цікавість до 

даного предмету. Я мала прекрасну можливість дізнатися більше, переважно 

передивляючись новини України та світу, слухаючи щось нове від батьків та 

вчителів. З часом я все більше захоплювалася економікою. Минулого року, 

після вступу до комунального закладу «Центральноукраїнський науковий 

ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради», я мала можливість взяти участь 

у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН у відділенні економіки. Це був безцінний та надважливий 

досвід для мене, адже я змогла побачити рівень учасників, рівень їх науково-

дослідницьких проєктів, а також отримати рекомендації та побажання від 

членів журі. Цьогоріч я знову взяла участь у конкурсі і виборола І місце! Моєму 

щастю не було меж! Вдячна своїм науковим керівникам, батькам, сестрі та 

головному бухгалтеру досліджуваного мною у роботі підприємства, які 

допомагали та підтримували мене. До слова, мій тато має власний бізнес, тому 

я хотіла дізнатися більше про його роботу, особливості та можливості, при 

цьому не хвилюючись про те, що в наданні інформації мені буде відмовлено.  

У своїй науково-дослідницькій роботі ми провели аналіз інноваційного 

розвитку фермерського господарства «Вікторія-Нова». Ця тема доволі 

актуальна у наш час і, думаю, буде актуальна у майбутньому, адже інновації – 

це введення чогось нового, а, як ми всі знаємо, наука не стоїть на місці і з 

кожним днем з’являються нові технології, безсумнівно важливі для суспільства 

в цілому.  

Я остаточно визначилась зі своєю майбутньою професією, тому наш 

науковий проєкт дасть мені змогу глибше зануритись в економічний простір та 

деякі з його нюансів. 
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