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Шановний Володимире Івановичу! 

 

Звертаюсь до Вас з приводу вступу на другий (магістерський) рівень вищої 

освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент» ОП «Менеджмент організацій і 

адміністрування», у якій я дуже зацікавлений. Отримання освітнього ступеня 

магістра за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» в 

одному з найпрестижніших аграрних університетів України є моїм шансом 

збагатити свої знання, зрости особисто і професійно та зробити свій внесок у 

розвиток аграрної науки як в Україні, так і закордоном. 

Випускники Вашого університету очолюють відомі в Україні підприємства, 

працюють на керівних посадах в провідних вітчизняних та міжнародних 

компаніях. Тому прошу Вас розглянути мою кандидатуру, як майбутнього 

здобувача вищої освіти за цією освітньою програмою. В поточному році я здобув 



перший бакалаврський рівень за спеціальністю «Менеджмент», та вирішив 

продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» освітня програма «Менеджмент організацій і 

адміністрування», оскільки в майбутньому бачу себе керівником компанії, посада 

якого передбачає здобуття повної вищої освіти. 

Переконаний, що Ваш університет та конкретно ця освітньо-професійна 

програма допоможе мені перетворити мою мрію на реальність. Вважаю, що 

успішний менеджер повинен ефективно налагоджувати бізнес-процеси діяльності 

компанії, організовувати роботу та відповідати за ефективність її виконання. 

Успішний менеджер повинен слідкувати за розвитком компанії, підвищувати її 

прибуток, швидко реагувати на зміни ринку та новації.  

Вважаю, що навчання у СНАУ– це відмінна можливість вдосконалити 

професійні навички та отримати належний досвід. Обрана мною освітня програма 

сприятиме цьому, адже вона передбачає збалансоване поєднання теоретичної і 

практичної частини підготовки фахівців. Опанування навчальних дисциплін, 

передбачених програмою, дає можливість ефективно здійснювати управлінську 

діяльність, забезпечує вміння адаптуватись та діяти в умовах невизначеності, 

ризиків та зміни соціально-економічних умов господарювання, про що свідчить 

успішна діяльність випускників кафедри менеджменту імені професора Л.І. 

Михайлової СНАУ. Цінним є те, що таких випускників залучають до проведення 

занять та запрошують на мотиваційні зустрічі зі студентами. 

Щиро дякую, що розглянули мій лист та сподіваюсь на Вашу позитивну 

відповідь. 

 

З повагою, Владислав Кіріченко. 


