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Шановна Валентино Яківно! 
 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на бакалаврську програму зі спеціальності 
«Фінанси,  банківська справа та страхування», у якій я дуже зацікавлений. Мене 
надзвичайно цікавить можливість у майбутньому розпочати кар’єру у сфері бізнесу, тож я 
зацікавлений навчатися за цією програмою. Я переконаний, що вона допоможе мені як у 
професійному, так і в особистому аспектах. 

Завершуючи останній рік навчання у «назва школи» школі, я витратив чимало часу 
і зусиль, вивчаючи предмети, що відображають мою професійну зацікавленість. Я маю 
найвищі оцінки з таких предметів, як математика, економіка, правознавство, англійська 
мова. Мій інтерес до цих дисциплін дозволив моїм вчителям залучати мене до участі у 
різних змаганнях та олімпіадах, де я часто опинявся на призових місцях. Так, наприклад, я 
зайняв перше місце на «назва олімпіади» і друге місце на «назва олімпіади» олімпіадах.  
Мене також дуже цікавить можливість роботи у команді, участь у наукових та 
професійних заходах, що організовуються Вашим інститутом, участь у громадській роботі 
інституту, а також можливість допомагати у навчанні друзям та однокурсникам. 

Я впевнений, що участь у цих видах діяльності допоможе мені на шляху до 
особистого зростання і розвитку моїх лідерських здібностей, які є необхідними для 
досягнення мети. 

Я планую створення та розвиток власного бізнесу. З цією метою я вивчав 
інформацію про різні ЗВО та їхні бакалаврські програми, які б допомогли мені досягнути 
моєї мети. Коли я довідався про те, що в Центральноукраїнському інституті розвитку 
людини є спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування», у мене з’явилося 
бажання навчатися саме на ній. Як я з’ясував, на цій спеціалізації вивчають економіку, 
менеджмент та управління підприємствами, фінанси, маркетинг і комунікації, а також 
значну увагу приділяють розвитку у студентів практичних навичок, які є такими 
необхідними для створення власного бізнесу. Я переконаний, що практичні заняття з цих 
навчальних дисциплін та практика на підприємствах, проходження якої забезпечує Ваш 
інститут, допоможуть мені здобути необхідні знання та набути навичок. 

Тож, ознайомившись з інформацією про цю бакалаврську програму, я усвідомив, 
що вона є найкращою для мене.  

На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися на спеціальності 
«Фінанси, банківська справа та страхування» в Центральноукраїнському інституті 
розвитку людини, і я переконаний у тому, що навчання найкращим чином сприятиме 
моєму професійному розвитку. 

Дуже дякую, що розглянули мої документи та сподіваюся на Вашу позитивну 
відповідь. 

 
З повагою, ______________ 

 


