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Шановний Володимире Миколайовичу! 

 

Я, Іванченко Артем, звертаюся до вас із цим мотиваційним листом, оскільки обрав для 

вступу Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ). Я свідомо 

обрав для подальшого навчання  освітню  програму «Управління фінансово-економічною 

безпекою» за другим (магістерським) рівнем.  

Мотивую свій вибір таким чином: економічна сфера та все, що з нею пов’язано, є 

дуже важливим для післявоєнної відбудови та подальшого успішного розвитку України. Про 

економічний факультет та кафедру економіки, менеджменту та комерційної діяльності 

Центральноукраїнського національного технічного університету я дізнався від своїх старших 

друзів. Деякі з них вже успішно працевлаштовані після завершення навчання у ЦНТУ. Це 

стало можливим більшою мірою тому, що під час навчання вони здобули якісні знання та 

практичні навички.  

Я вже маю диплом бакалавра, але окрім вже набутих знань, мені потрібні управлінські 

навички та формування комплексу знань, які стосуються сфери безпечної економічної 

діяльності суб’єктів господарювання. Я ознайомився із інформацією про університети, які 

здійснюють підготовку фахівців з управління фінансово-економічною безпекою і це 

допомогло мені зробити вибір на користь ЦНТУ. Ваш університет має позитивну репутацію 

та довгу історію, багаторічний досвід підготовки спеціалістів з економіки. Візит до Вашого 

університету приємно вразив мене тим, що аудиторії економічного факультету оснащені 

новітнім комп’ютерним обладнанням: сучасними електронними дошками, ноутбуками та 

проекторами, що, безумовно, має значний позитивний вплив на навчання. 

Про себе хочу відмітити, що маю стійкий інтерес до навчання та наукових 

досліджень, готовий брати участь у конференціях та наукових дослідженнях. Маючи 

цілеспрямований характер, високу працездатність та наполегливість, планую удосконалити 

знання іноземної мови. Готовий долучитися до міжнародних проєктів та програм 

університету.  

Із вірою у власні сили та силу освіти, прошу зарахувати мене здобувачем вищої освіти 

в Центральноукраїнському національному технічному університеті за обраною освітньою 

програмою. Заздалегідь дякую. 

 

Артем Іванченко 


