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Шановний Андрію Валерійовичу! 

 

          Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного 

університету економіки і технологій на спеціальність 081 «Право», оскільки 

бажаю бути правником. Я усвідомлюю, що юридичний факультет у вашому 

вузі – це гарантоване здобуття фахових компетенцій правника, а також, що 

викладачі юридичного факультету та провідні науковці партнерських 

університетів Європи допоможуть мені оволодіти  фундаментальними 

знаннями та набути практичних навичок для ведення юридичного бізнесу. Для 

мене це можливість вивчити широке коло навчальних дисциплін, завдяки яким 

я прагну підвищити шанси добитися кар’єрного успіху не лише в Україні, але 

й закордоном, оскільки активні міжнародні зв’язки факультету дозволяють 

мені стати учасником міжнародних стажувань та грантових програм. 

        Під час навчання в Державному університеті економіки і технологій, я 

прагну отримати знання та пройти навчальне та виробниче стажування за 

кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+; вивчити окремі 

курси англійською мовою; набути комунікативні та мовні навички; отримати 

класичну правничу вищу освіту; відповідний рівень умінь порівняльного 

аналізу вітчизняного законодавства з урахуванням особливостей правового 

регулювання в інших країнах; оволодіти  спеціальними уміннями та знаннями 

з обробки та аналізу правових питань; отримати всебічні та грунтовні знання 

з теорії та системи права, його основних положень і тенденцій розвитку; 

розуміти правові принципи та їх реалізацію у процесі здійснення професійної 

діяльності; майстерно користуватися повним арсеналом правових засобів при 

вирішенні будь-якої юридичної справи. 



         Навчаючись у школі, проявив інтерес до історії України, математики. 

Мені завжди було цікаво довідатися про організацію структури власної 

консультації для підвищення правової грамотності населення України. А тому 

моя мама порадила мені стати юристом. Вона також навчалася за цією 

спеціальністю, довгий період працювала на підприємствах  нашого міста. Її 

приклад завжди надихав мене. Я вчився у неї: самостійно мислити; 

відстоювати власну думку; утверджувати верховенство право. 

           У старших класах був організатором футбольних змагань у місті, 

виступав від команди «Кривбас», неодноразово був призером у конкурсі 

науково-дослідних робіт з математики (Кривий Ріг, 2020-2022р.). Найвищі 

бали маю з математики, фізики, історії України, української літератури. 

Вважаю, що здобуті знання та навички допоможуть мені під час навчання на 

юридичному факультеті.     

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

житті факультету та в проведенні різноманітних заходів, які дозволять мені 

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

мені потрібно отримати знання та виробити практичні уміння: юридично 

аргументувати та аналізувати; критично мислити; проявляти усні та письмові 

навички адвокації, емоційний інтелект; вміння здійснювати пошук, готувати 

алгоритми чи інші структурні документи; володіти іноземними мови 

(англійська, німецька, французька); поглибити базові знання з економіки, 

вміння ефективно комунікувати. 

 

          Я переконаний, що обрана мною спеціальність відкриє для мене великі 

можливості: не тільки займати почесні  посади, а й отримувати високу 

заробітну плату упродовж 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 в системі 

управління державою. 

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

позитивну відповідь. 

 

04. 07. 2022                                                                    підпис 

      
 


