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1. Загальні положення 

 

1. Це положення визначає порядок подачі, вимоги щодо оформлення, 

критерії оцінювання, структуру оцінки та порядок оцінювання мотиваційних 

листів для вступників для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти під час вступу до ЗВО «Міжнародний університет 

бізнесу і права». 

Положення про мотиваційний лист абітурієнта ЗВО «Міжнародний університет 

бізнесу і права» розроблено відповідно Положення про Приймальну комісію ЗВО 

«Міжнародний університет бізнесу і права», Правил прийому ЗВО «Міжнародний 

університет бізнесу і права» у 2021 році. 

2. Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається 

вступником при вступі до ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» у 

якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим 

кандидатом для вступу на відповідну освітню програму/спеціальність, що 

впроваджено Законом України “Про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти” від 18 грудня 2019 

року (набрав чинності 16.01.2020). 

Мотиваційний лист обґрунтовує бажання вступника навчатися на здобуття 

освітнього ступеня бакалавр за конкретною освітньою програмою у ЗВО 

«Міжнародний університет бізнесу і права» та визначає коло професійних 

інтересів і рівень мотивації до навчання. 

3. Відповідальність за організацію роботи щодо порядку отримання, 

критеріїв оцінювання, структуру оцінки та порядок оцінювання мотиваційних 

листів для вступників, дотримання встановленого порядку збереження 

документів, оприлюднення результатів його оцінювання на веб - сайті 

покладається на голову Приймальної комісії. 

 

2. Подача мотиваційного листа 

1. ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» приймає мотиваційні 

листи від абітурієнтів в період до 18.00 години 21.05.2021 року. 

 

2. Вступник у терміни відведені для подачі мотиваційного листа має 

надіслати на офіційну електронну адресу Приймальної комісії 

(vstup.mubip@gmail.com) скановану копію (фотокопю) мотиваційного листа, 

завіреного власним підписом. 

У темі електронного листа вступник зазначає прізвище, ім’я, по батькові і 

слова: “мотиваційний лист”. В тексті листа претендент обов’язково зазначає 

прізвище, ім’я, по батькові (повністю). 

3. Відповідальна особа за ведення електронної пошти Приймальної 

комісії (надалі – відповідальна особа) перевіряє отримані електронні листи 

на відповідність п. 2. даного положення та реєструє в журналі реєстрації 

мотиваційних листів. 

У разі відсутності зауважень до отриманого електронного листа, 

відповідальна особа в 3-триденний термін передає копію (фотокопію) 

мотиваційного листа до комісії з оцінювання мотиваційних листів (надалі – 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20?find=1&text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20?find=1&text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-20?find=1&text


 

Комісія). 

У разі виявлення відповідальною особою невідповідності даних або 

нестачі/неякісного сканованого документу (фотокопії), вступника буде 

проінформовано про це на електронну пошту, з якої надійшов мотиваційний лист. 

 

3. Вимоги щодо оформлення мотиваційного листа та його структури 

 

1. Мотиваційний лист оформлюється як суцільний структурований текст, 

відповідно до вимог. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий 

інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, 

верхнє і нижнє - по 20 мм. 

2. Структура мотиваційного листа повинна містити “шапку”, звертання, 

вступ, основну та заключну частини. 

“Шапка” - частина листа, де містяться відомості про адресата (назва закладу 

вищої освіти, прізвище та ініціали особи, якій адресується лист) та адресанта 

(прізвище, ім’я, по-батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, 

номер телефону) – яка розташовується у правому верхньому куті листа. 

Звертання призначене для надання листу офіційного характеру та 

привертання увагу адресата (наприклад: “Шановний Сергій Сергійовичу!”). 

Звертання виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по 

центру. 

Вступ – коротка вступна частина передбачає окреслення напряму викладу, 

має містити мету написання мотиваційного листа. Вступ розміщується через один 

рядок після звертання, який є першим абзацом листа. У цьому абзаці викладається 

його мета і причина написання (наприклад: “Звертаюся до Вас у зв’язку з…”). У 

цій частині коротко пояснюються причини обрання університету і як навчання у 

ньому сприятиме професійному розвитку і зростанню абітурієнта. 

Основна частина структурується на кілька абзаців, що мають текстово 

завершений вигляд. Містить приклади діяльності, успіхів і досягнень вступника, а 

також демонстрацію його особистих якостей і умінь. Ця частина починається з 

другого абзацу мотиваційного листа та складається з двох- трьох абзаців і 

розпочинається з характеристики професійних цілей вступника, описанням, що 

саме його цікавить в обраній ним освітній програмі та професії, ким він себе 

бачить після завершення навчання тощо. Це свідчить про мотивацію та 

усвідомлення вибору освітньої програми на здобуття відповідної професії. 

Описуються факти академічних та соціальних здобутків з певних предметів, які 

пов’язані з освітньою програмою (успіхи у навчанні, спорті, участь у проектах і 

майстер-класах, володіння іноземними мовами тощо. Подана інформація зможе 

позитивно вплинути на вирішення питання про зарахування на навчання. 

Висновок – підсумкова частина листа. Вона має завершуватись підсумком у 

два-три речення, які мають підтверджувати готовність вступника навчатися і 

вказують на його впевненість у правильному виборі освітньої програми та 

кар'єрними очікуваннями абітурієнта. 

         Зразок оформлення мотиваційного листа подано у Додатку 1. 

 

 



 

4. Критерії оцінювання мотиваційного листа. 

 

1. Відповідно внесених змін до ст.44 Закону України “Про вищу освіту”, 

згідно з якими прийом на навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 

урахуванням бала за мотиваційний лист, вага якого може становити від 0 до 1 

відсотка конкурсного бала, за умови оприлюднення результатів його оцінювання 

на інформаційному стенді Приймальної комісії ЗВО «Міжнародний університет 

бізнесу і права» до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 

(до 21.05.2021 року). 

2. Основними критеріями оцінювання мотиваційного листа є: 

- відповідність чіткої структури; 

- рівень мотивації щодо вступу до ЗВО на відповідну програму; 

- рівень  розуміння цілей та шляхів реалізації; 

- рівень усвідомлення відповідності якостей вступника та вимогам 

до професії; 

- грамотність. 

3. Мотиваційний лист вступника оцінюється від 100  до 200 балів 

відповідно до критеріїв поданих у таблиці 1.  

Таблиця 1 

Критерії оцінювання 

Кількість балів Виконання умов структури та порядку написання листа 

0-99 балів  вступник демонструє посередню мотивацію до навчання або 

невмотивованість до навчання; вступник не розуміє основних 

аспектів вибраної спеціальності; в тексті листа відсутнє 

пояснення вступника щодо планів застосування здобутих під 

час навчання знань та навичок, містяться орфографічні помилки 

та ін. 

100-150 балів  текст мотиваційного листа не завжди послідовний та 

структурований; вступник демонструє мотивацію до навчання, 

може окреслити як знання та навички, отримані під час 

навчання, допоможуть йому реалізувати професійні кар’єрні 

плани; 

151-200 балів текст мотиваційного листа чіткий, не містить граматичних 

помилок, послідовний та лаконічний; вступник розуміє 

специфіку роботи за вибраною спеціальністю; вступник має 

високу мотивацію до навчання та може пояснити як навчання за 

вибраною програмою допоможе його професійній реалізації 

 

 

5.Порядок оцінювання мотиваційних листів 

 

1. Мотиваційні листи подаються вступниками до Приймальної комісії 

ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» до 21 травня   2021 року: 

1) на офіційну електронну адресу vstup.mubip@gmail.com. У темі листа 

вступник обов’язково прописує «Мотиваційний лист, вказує прізвище, ім’я, по 



 

батькові», в тексті листа зазначає спеціальність; 

2) особисто до Приймальної комісії ЗВО   (м. Херсон, вул. 49-щї 

Гвардійської Херсонської дивізії, 37-а,   І поверх,  Приймальна комісія). 

2. Мотиваційні листи оцінюються комісією відповідно до порядку 

надходження. Оприлюднення результатів на сайті ЗВО до 18:00 години 21 травня 

2021 року. 

3. Склад Комісії з оцінювання мотиваційних листів, затверджується 

Головою Приймальної комісії ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» з 

числа членів           Приймальної комісії. 

4. Після отримання від відповідальної особи відповідних сканкопій 

(фотокопій) вступника, Комісія проводить засідання (може проводитися онлайн 

засідання засобами корпоративного зв’язку), на якому оцінює мотиваційний лист. 

5. Затвердження кількості балів за мотиваційний лист приймається 

простою більшістю членами Комісії. 

6. Рішення комісії вважається легітимним, якщо голосувало більшість 

членів її складу. 

7. Секретар Комісії веде протокол засідання, який затверджується 

Головою комісії. 

8. Під час засідання формується відомість, що є невід’ємною складовою 

протоколу засідання Комісії, в яку записуються дані вступника та оцінка за його 

мотиваційний лист. 

9. Секретар комісії з оцінювання мотиваційних листів на наступний день її 

засідання і не пізніше ніж за два дні до початку основної сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання передає в електронному та друкованому вигляді 

протокол засідання Комісії відповідальному секретарю Приймальної комісії ЗВО 

«Міжнародний університет бізнесу і права», витяг з якого у вигляді таблиці з 

прізвищами абітурієнтів та відповідними балами за мотиваційні листи 

оприлюднюється на інформаційному стенді «Абітурієнту» у розділі «Мотиваційні 

листи». 

10. Зарахування балів за мотиваційний лист здійснюється Приймальною 

комісією під час обчислення конкурсного балу за умови оприлюднення 

результатів його оцінки на інформаційному стенді «Абітурієнту» ЗВО 

«Міжнародний університет бізнесу і права» до початку основної сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання (до 21.05.2021 року). 

 

6. Права вступника 

Усі спірні питання, пов’язані з оцінюванням мотиваційного листа 

вступників вирішуються на засіданні Апеляційної комісії за відповідною заявою 

вступника. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до Положення про мотиваційний лист вступника 

до   ЗВО «Міжнародний  

університет бізнесу і права» 

 

Зразок написання мотиваційного листа для бакалаврської програми з галузі 

знань «Управління та адміністрування»  спеціальностей «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Фінанси, банківська справа і страхування», «Облік і 

оподаткування», «Міжнародні економічні відносини. 

 
Голові приймальної комісії 

ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» 

 Ненько С.С. 

ПІБ ступника, 

Адреса: 

тел. 0ХХХХХХХХХХ 

 

Шановний Сергій Сергійовичу! 

 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчаться у ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права» на 

бакалаврській програмі зі спеціальності «назва спеціальності». Як я дізнався, потрапити на навчання на цю 

програму дуже непросто, оскільки на навчання приймають студентів з найвищими балами, а кількість місць 

обмежена. Однак, я дуже хочу навчатися саме на ній. 

Я не лише маю хороші оцінки з профільних предметів, такі як економіка та математика, але й також цікавився 

навчальними дисциплінами цієї спеціальності, які не входять у шкільну програму. Зокрема, мене зацікавили такі 

напрямки як менеджмент, маркетинг, бізнес аналіз. 

Я завжди хотів бути підприємцем і я вважаю, що ваш університет може допомогти мені перетворити свою 

мрію в реальність. На мою думку, успішний підприємець повинен бути впевненим, відкритим, креативним, 
пристрасним та здатним до ризику. 

Я розумію, що для того, щоб бути хорошим фахівцем потрібно поєднувати навчання та практичну роботу. 

Тому у вільний від навчання в школі час, я отримував практичний досвід працюючи спочатку на   підприємстві, 

потім - менеджером у торгівельному центрі . В обох випадках я отримав хороший відгук та письмові рекомендації 

від керівництва. Цей практичний досвід лише підвищив мій інтерес продовжувати освіту та вступити на бакалаврат 

за спеціальністю «назва спеціальності». 

Після ретельного перегляду навчальної програми я усвідомив, що вона наче була розроблена для мене. Усі 

предмети здаються цікавими та актуальними. Особливо мені сподобався курс зі стратегічного менеджменту та 

маркетингу, тому що це та сфера, де я хотів би спеціалізуватися. 

Зокрема, мені сподобалось, що ваш університет проводить семінари, зустрічі та форуми із залученням 

представників бізнесу, які відкривають практичний досвід щодо вирішення економічних та соціальних проблем 
суспільства. Ознайомившись із Вашим сайтом, я також з’ясував, що партнерами цієї програми є найбільші 

підприємства нашого регіону, такі як «Чумак», «Дніпрянське ХПП», де найкращі студенти отримують можливість 

проходити стажування і вивчати бізнес на практиці. 

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому університеті, бо переконаний, що ця програма допоможе мені 

розвинути себе як професіонала, лідера команди та виховати навички спілкування, які необхідні для моєї 

майбутньої кар’єри. 

Закінчивши Ваш університет, я можу прокласти шлях до своєї мрії, оскільки навчальна програма бакалавра 

з «назва спеціальнсті або програми» допоможе мені набути навички та здобути знання, необхідні, щоб стати 

успішним підприємцем чи бізнес-консультантом, економістом. 

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, який, на мою думку, є важливим для 

керівника бізнесу. Я знаю, що навчання на бакалаврській спеціальності «назва спеціальності» є складним 
завданням, однак я переконаний, що зможу протистояти будь-яким перешкодам та досягнути значних успіхів. 

Дякую за ваш час та увагу. Я сподіваюся стати частиною Вашого студентського колективу. 

З повагою, ___________________ 
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Шановний Сергій Сергійовичу! 

 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на бакалаврську програму зі спеціальності «Право», у якій я дуже 

зацікавлений. Отримання ступеня бакалавра права є моїм шансом збагатити свої знання, зрости особисто і 

професійно та зробити свій внесок у розвиток людства, захищаючи фундаментальні права і свободи людини і 

громадянина як в Україні, так і за кордоном. 
Мої батьки є адвокатами. Розмовляючи з ними про їхню професію, я багато довідався про непросту і 

самовіддану роботу адвоката, труднощі з якими зустрічають прості люди, коли їхні права порушуються і про 

важливість ролі адвоката у захисті їхніх прав. Це стало для мене тим стимулом, який надихнув мене обрати 

професію юриста. Останні роки навчання у школі я посилено вивчав предмети, які будуть важливими для мене, як 

для майбутнього юриста. Я маю високі бали з правознавства, історії, математики, української та англійської мов, 

фізкультури. Я активно займаюся спортом, оскільки вважаю, що хороше здоров’я є надзвичайно важливим для 

непростої юридичної роботи. На мою думку, професія юриста є надзвичайно важливою для суспільства, адже вона 

не лише дозволяє якісно захищати права людей, але й знаходити нові шляхи вирішення соціальних та глобальних 

проблем за допомогою юридичної діяльності та правотворчості. 

Я знаю, що Інститут Права  ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»  є правничою школою України, 

де значну увагу приділяють захисту прав людини та розробленням механізмів вирішення соціальних та правових 
проблем. Його випускники очолюють підприємства та адвокатські бюро, працюють на керівних посадах в органах 

державної влади. Активні молоді студенти Вашого університету отримують можливість проходити практику в 

органах державної влади та у найкращих юридичних фірмах і правозахисних організаціях, допомагаючи 

правозахисникам рішуче відстоювати права громадян Для мене дуже важливо навчатися в університеті та мати 

можливість поєднувати навчання з юридичною практикою. Тому я прагну брати участь у заходах вашого 

навчального закладу разом із іншими представниками прогресивної молоді. Я маю на меті долучитися до 

дослідження та розробки правозахисних проектів разом з кращими українськими науковцями та практиками, що 

викладають в університеті. 

Особливо цікавим для мене є вивчення кримінального та кримінального процесуального права, адже у 

майбутньому я бачу себе, насамперед, адвокатом, який захищатиме людей від несправедливого кримінального 

переслідування. Як мені відомо, в Інституті Права вашого університету діє Кафедра 

адміністративного,кримінального права та процесу, викладачами якої є відомі в Україні та світі науковці і 
практики. 

Навчаючись в університеті, я хотів би також брати участь у студентському житті, допомагати студентам 

молодших курсів розвинути власний потенціал, подолати перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні та 

професійному розвитку. 

Я впевнений, що знання, які я отримаю навчаючись у Вашому університеті можна буде застосовувати в 

майбутньому для того, щоб стати  справжнім фахівцем у галузі права. 

На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися в Інституті Права університету, і я переконаний у 

тому, що навчання на бакалаврській програмі зі спеціальності «право» найкращим чином сприятиме моєму 

розвитку як адвоката високого рівня. 

Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу позитивну відповідь. 

З повагою, ________________ 
 

 
Цей приклад наведений для ознайомлення із загальними принципами написання мотиваційного листа. Не копіюйте текст цього 

листа і не використовуйте його при вступі до закладу вищої освіти. Пам’ятайте, що успішний мотиваційний лист це завжди ваша 

особиста історія, що розповідає саме про вас та відображає вашу зацікавленість у вступі на ту чи іншу спеціальність закладу вищої 

освіти.   
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