
Шановний Віталій Анатолійович! 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчаться на економічному 

факультеті МЕГУ імені академіка С. Дем’янчука, а саме на бакалаврській 

програмі «Державні фінанси і фінанси бізнесу» зі спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування».  

Я думаю, що навчання на обрані програмі дасть мені можливість отримати 

актуальні знання з державних фінансів та тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати 

сучасні економічні явища і допоможе мені знайти цікаву та перспективну роботу в 

економічній сфері. 

Під час навчання у школі я отримав хороші оцінки з профільних предметів, 

таких як математика, правознавство, основи економіки, але й також цікавився 

навчальними дисциплінами цієї спеціальності, які не входять у шкільну програму. 

Зокрема, мене зацікавили такі напрями як аналіз, фінанси, податки тощо. 

Я завжди хотів бути керівником фінансового бізнесу і я вважаю, що ваш 

університет може допомогти мені перетворити свою мрію в реальність. На мою 

думку, успішний фінансист повинен бути освіченим, впевненим у собі, відкритим, 

креативним та здатним до ризику. 

Я розумію, що для того, щоб бути хорошим фахівцем потрібно поєднувати 

навчання та практичну роботу. Тому у вільний від навчання в школі час, я 

отримував практичний досвід працюючи спочатку у маминому магазині, а потім – 

допомагав брату на автомийці. В обох випадках я отримав гарні відгуки, та 

цікавий досвід. Можу також, за потреби, представити письмові рекомендації від 

керівництва. Цей практичний досвід лише підвищив мій інтерес продовжувати 

освіту та вступити на бакалаврат за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

Після ретельного перегляду навчальної програми я усвідомив, що вона наче 

була розроблена для мене. Усі предмети здаються цікавими та актуальними. 

Особливо мені сподобався курс з державних фінансів, фінансової безпеки, 



податкової системи, банківської системи та фінансового аналізу, тому що це та 

сфера, де я хотів би спеціалізуватися. 

А багато чув про ваш університет. Тут навчалися мій сусід та брат. Мені 

сподобались їх відгуки. Особливо, те що у вас не беруть хабарі, і можна 

поєднувати навчання з роботою за фахом. А ще те що ваш університет проводить 

семінари, зустрічі та форуми із залученням представників бізнесу, які відкривають 

практичний досвід щодо вирішення економічних та соціальних проблем 

суспільства.  

Ознайомившись із Вашим сайтом, я також з’ясував, що партнерами цієї 

освітньої програми є відомі підприємства нашого регіону, такі як ТОВ «Якість і 

будівництво», АБ «А-банк», Страхова компанія «Княжа» та Аудиторська фірма 

«Інформ-Дельта-Аудит», де найкращі студенти отримують можливість проходити 

стажування і вивчати фінанси та економіку на практиці. 

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому університеті, бо переконаний, що 

ця програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера команди та 

виховати навички спілкування, які необхідні для моєї майбутньої кар’єри. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті Вашого 

університету, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки за 

себе, але і за весь колектив, який, на мою думку, є важливим для фахівця з 

фінансів та економіки. Я знаю, що навчання на бакалаврській 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» є складним завданням, 

однак я переконаний, що зможу протистояти будь-яким перешкодам та досягнути 

значних успіхів. 

Дякую за ваш час та увагу. Я сподіваюся стати частиною Вашого 

студентського колективу. 

З повагою, ___________________ 

 


