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ШАНОВНИЙ ВОЛОДИМИРЕ ВАСИЛЬОВИЧУ! 

Звертаюся до Вас з мотиваційним листом, щоб вступити до Закладу 

вищої освіти «Подільський державний університет» для здобуття ступеня 

бакалавра за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» в 

одному з найпрестижніших університетів західної України, що насамперед, є 

моїм шансом збагатити свої знання, зрости особисто і професійно та зробити 

свій внесок в економічний розвиток України. 

  З більшості предметів у мене високі оцінки. В школі у нас була 

дисципліна «Фінансова грамотність» і я нею дуже зацікавився. Маю намір 

поглиблювати свої знання з економічних дисциплін, щоб добре орієнтуватися в 

економічних процесах, що відбуваються в країні і в світі. А в майбутньому 

мрію започаткувати свою підприємницьку діяльність. Тому я впевнений, що 

Заклад вищої освіти «Подільський державний університет» може допомогти 

мені перетворити свою мрію в реальність. 

  Останні роки навчання у школі я посилено вивчав предмети, які будуть 

важливими для мене, як для майбутнього фінансиста. Я маю високі бали з 

фінансової грамотності, історії, математики, української та англійської мов. Я 

активно займаюся спортом, оскільки вважаю, що хороше здоров’я є 



надзвичайно важливим для непростої роботи фінансиста. Після ретельного 

вивчення освітньої програми я ще більше переконався, що вірно вибрав заклад 

вищої освіти. Усі предмети здаються цікавими та актуальними. Особливо мені 

сподобався курс зі фінансів та банківських операцій, тому що це та сфера, яка є 

актуальною і я б хотів в ній працювати.  

  Я щиро прагну навчатися саме у Вашому закладі вищої освіти, бо 

переконаний, що ця програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, 

лідера команди та виховати навички спілкування, які необхідні для моєї 

майбутньої кар’єри. Закінчивши Заклад вищої освіти «Подільський державний 

університет», я можу прокласти шлях до своєї мрії, оскільки навчання 

допоможе мені набути навички та здобути знання, необхідні, щоб стати 

успішним підприємцем чи фінансистом. 

  Я також прагну брати активну участь у суспільно-громадському житті, бо 

це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки за себе, але і за 

весь колектив, який, на мою думку, є важливим для керівника бізнесу. Я знаю, 

що навчання за вибраною мною освітньою програмою є складним завданням, 

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

досягнути значних успіхів. 

  Дякую за Ваш час та увагу. Я дуже сподіваюся стати частиною 

студентської родини Закладу вищої освіти «Подільський державний 

університет». 
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