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Шановний Олександре Івановичу! 

 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчаться в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на магістерську 

освітньо-професійну програму зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність». Обираючи цю програму я розумію, що це найсучасніша 

та найбільш затребувана спеціальність бізнес-спрямування, вона поєднує у 

собі спеціальні знання, уміння, та практичні навички щодо створення та 

здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, а також ефективної 

біржової діяльності. Я вважаю, що Ваш університет може допомогти мені 

перетворити свою мрію в реальність. 

Після ретельного перегляду освітньої програми я зрозумів, що усі 

предмети спрямовані на формування компетентностей з визначення 

пріоритетних напрямів та організації власного бізнесу, прийняття ефективних 

підприємницьких рішень на внутрішніх і зовнішніх ринках, здатність 

використання набутих знань з питань підприємництва, торгівлі та біржових 

операцій в практичній діяльності. 

Мені сподобалось, що ваш університет проводить зустрічі, семінари та 

форуми із залученням представників підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності, установ і організацій різних організаційно-правових форм 

власності та господарювання, які відкривають практичний досвід щодо 

вирішення економічних та соціальних проблем суспільства. Структура 

програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. 

Орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі підприємництва, 

біржової діяльності та торговельної справи, враховує специфіку роботи 

зазначеної галузі, базується на проєктних та апробованих практичних 



результатах із врахуванням стану розвитку інновацій та перспектив їх 

використання. 

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

що ця програма допоможе мені отримати теоретичні знання та практичні 

навички організації та ефективного провадження власної справи та реалізації 

бізнес-проєктів, організації та здійснення торговельної, біржової діяльності. 

Закінчивши Ваш університет, я можу бути затребуваний на 

підприємствах будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно- 

правових форм господарювання; державній службі; товарній, фондовій та 

валютній біржі; агентствах з реклами та маркетингових досліджень; кадрових 

агентствах; агентства з нерухомості; сферах міжнародної торгівлі та туризму; 

інвестиційних компаніях; страхових компаніях; банківських та фінансово- 

кредитних установах; дилерських та брокерських компаніях та інші. 

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, набути лідерських якостей та цікаво і корисно 

проводити вільнй час. Дякую за Ваш час та увагу. Я сподіваюся стати 

частиною Вашого студентського колективу. 

 
З повагою, Прізвище, ім'я та по-батькові вступника 
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