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Шановний Андрію Валерійовичу! 

 

          Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного 

університету економіки, адже це потужний економіко-технологічний вуз, що 

виник на основі добровільного об’єднання двох відомих у нашому місті 

інститутів – Криворізького економічного та Криворізького металургійного, які 

довгий час символізували історію нашого краю, його промисловий та 

інтелектуальний потенціал. Отже, я детально ознайомилася з історією вишу, 

звернула увагу на його цілеспрямовану роботу з модернізації змісту освіти 

(впровадження програм міжнародної академічної мобільності), 

упровадженням нових технологій (сервісно-орієнтованою архітектурою, 

модульністю, віртуалізацією, відкритими інтерфейсами), активними методами 

навчання (дуального, внутрішньо паралельного навчання, освітньою 

програмою «Еразмус»+, яка передбачає практику і працевлаштування в 

країнах Європейського Союзу), а також модернізованими навчальними 

аудиторіями, оснащеними інформаційними терміналами, медіа-бібліотекою. 

Сподіваюсь, що в нинішніх умовах ДУЕТ, як за назвою, так і за змістом, 

створить для мене всі необхідні умови для якісного навчання, сприятиме 

розвитку наукової, пошукової, спортивної і художньої діяльності, творчого 

змістовного дозвілля. Таким чином, вуз дозволить мені написати історію 

власного успіху! 

         Навчаючись в школі, проявила інтерес до проблеми економічного 

розвитку нашої держави, писала реферати про сутність і функції грошей; про 

ринок і ціну землі. Мені завжди було цікаво довідатися про можливості 

економічного розвитку нашого міста, його інфраструктури. А тому мій тато 

порадив мені стати економістом. Він теж навчався за цією спеціальністю, 



довгий період працював на заводі, на керівних посадах. Його приклад завжди 

надихав мене. Я вчилася у нього: як слухати, поважати людей; як тримати 

слово; як доводити справу до кінця. 

           У старших класах була ініціатором, організатором різноманітних 

заходів: флешмобів, пресконференцій, вікторин, диспутів.  Неодноразово була 

призером мовно-літературних конкурсів (І місце – 2018р. ІІ місце – 2021р.), 

посіла ІІ місце у конкурсі науково-дослідних робіт (Кривий Ріг, 2021). 

Найвищі бали маю з фізики, англійської мови, однак цікавлюся математикою 

та програмуванням. Вважаю, що мої здобуті знання та навички допоможуть 

під час навчання на економічному факультеті.     

            Я вважаю, що економіка чимось нагадує метеорологію: усі закони ніби 

зрозумілі, а передбачити зміну погоди можна лише в загальних рисах. І чим 

більше ви орієнтуєтеся в цих рисах, тим багатшими, успішнішими та 

незалежнішими будете. Для вирішення економічних завдань потрібна 

команда. Мої друзі визнають, що я весела, товариська. А батьки і вчителі 

вважають мене самостійною, врівноваженою. Я охоче вступає в контакт з 

оточуючими, люблю працювати і відпочивати разом з іншими. Реально оцінює 

свої власні можливості, а тому вибираю завдання й справи під силу. 

            Я обираю знання з економіки, бо це інвестиції в майбутнє, оскільки все 

що нам буде потрібно завтра, написано економікою сьогодні. Економіка в усіх 

її проявах міцно увійшла в життя людства, тому професія економіста вже не 

одне десятиліття користується великою популярністю серед абітурієнтів. 

Обравши спеціальність 051 «Економіка», я зможу планувати і розраховувати 

фінанси, де потрібно контролювати витрати коштів, аналізувати результати 

роботи підприємства, розуміти економічні процеси, моделювати складні 

ситуації. Для мене саме спеціальність «Економіка» є фундаментальною та 

комплексною економічною спеціальністю, яка об’єднує знання з економіки 

підприємства, математичного моделювання процесів мікроекономіки та 

макроекономіки, логістики, економіки та стратегії розвитку підприємства та 

ін. Вважаю, що для інтеграції  економіки України в Європейський Союз 

потрібні ґрунтовні знання  не лише з міжнародної економіки, а й уміння 

комунікувати – вивчати й володіти іноземними мовами.  А тому у процесі 

навчання ставлю мету: оволодіти англійською та німецькою  мовами, 

навичками застосування інформаційних систем і технологій в управлінні 

бізнесом.  

           Запевняю Вас, що я хочу ще брати дуже активну участь у студентському 

житті факультету та проведенні різноманітних заходах, які дозволять мені 

проявити мою неповторність, а в майбутньому відкрити власну справу. Для 

цього мені потрібно навчитися  планувати діяльність компанії; аналізувати 

процеси, розробляти стратегії підвищення економічної ефективності; 

визначати систему оплати праці персоналу, його фінансову мотивацію; 

розраховувати витрати і прибуток підприємства в короткостроковій і 

довгостроковій перспективі; контролювати фінансові процеси на 

підприємстві. 



          Я переконана, що обрана мною спеціальність, відкриває великі 

можливості: не тільки займати високі посади, а також дає потенціал до 

отримання високої заробітної плати упродовж своєї кар’єри; пройти навчальне 

та виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома 

та Erasmus+; здобути навички аналітичного мислення; а також можливість 

застосовувати сучасні комп’ютерно-інформаційні системи та ІТ-технологій у 

різних сферах економіки (SAP, 1С: Управління промисловим підприємством 

Украйна, MetaTrader 4, кошторисні програмні комплекси «Будівельні 

технології – СМЕТА», «АС-4», «АВК-5»). 

           Дякую Вам, що розглянули мотиваційний лист, і сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь. 

01.07. 2022                                                                    Підпис 

          
 


