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Шановний Андрію Валерійовичу! 

 

        Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного 

університету економіки і технологій для здобуття ступеня бакалавра зі 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», щоб 

покращити своє розуміння фінансових процесів на глобальному і 

національному рівнях, отримати високий рівень фінансової грамотності та 

високооплачувану роботу в реальному або фінансовому секторі. Моя мета - 

вільно орієнтуватися в світі складних фінансових та банківських операцій, 

грошового обігу та страхування, інвестуванні коштів та фінансуванні бізнес-

проєктів. Навчання за цією спеціальністю дозволить мені отримати знання і 

набути навички в царині стратегії і тактики фінансування діяльності суб’єктів 

господарювання, управління банківськими операціями, діяльності в сфері 

державних і місцевих фінансів; вивчити економічні відносини, які виникають 

в процесі соціального і комерційного страхування, дослідити операції 

фондового ринку та визначити їх вплив на глобальний та національні ринки; 

отримати  комунікативні навички, оволодіти державною та іноземними 

діловими мовами; навчитися застосовувати в практиці фінансового управління 



сучасні інформаційні технології. Отже, навчання в ДУЕТ дозволить мені 

отримати необхідні знання та вміння у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузей економіки, у 

тому числі аграрної сфери, а також у сфері цифрових фінансів.  

Мої життєві вподобання орієнтовані на подальші можливості 

працевлаштування у фінансовій сфері та сфері страхування. Навчання у ДУЕТ 

дозволить реалізувати мої наміри у майбутньому, що підтверджується 

досвідом випускників освітньо-професійної програми.  

Я довідалася, що в університеті існує можливість не лише отримати 

професійні знання, а й участь у неформальних освітніх заходах, що дозволить 

виявити креативність, логіку мислення, розвивати творчі здібності, отримати 

мовну та спортивну підготовку. Суттєвою перевагою освітньо-професійної 

програми «Фінанси, банківська справа та страхування» є для мене високий 

рівень фінансової грамотності, що дозволить приймати виважені рішення як у 

професійній діяльності, так і у приватному житті; можливість проходити 

практику в банках, страхових компаніях, підприємствах і організаціях з її 

оплатою та подальшим працевлаштуванням; навчитися аналізувати і 

прогнозувати тенденції зміни мікро- та макропоказників фінансового 

середовища, проводити фінансовий аналіз за допомогою сучасних ERP-

систем; пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у рамках 

програми подвійного диплома та Erasmus+; здобути комунікативні і мовні 

навички; отримати навички аналізу фінансових процесів суб’єктів 

господарювання з використанням сучасних цифрових технологій big data, open 

source & cloud formation, blockchain, інструментів електронної комерції та 

цифрового бізнесу. 

 

Дякую за Вашу увагу до мого звернення!  Не полишаю надії  навчатися 

у ДУЕТ за обраним фахом! 
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