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Шановна Валентино Яківно! 
 

Звертаюся до Вас з приводу вступу на бакалаврську програму зі спеціальності 
«Менеджмент», у якій я дуже зацікавлений. Мене надзвичайно цікавлять процеси 
управління,  у майбутньому я хотів би 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. 

Під час навчання в школі мене особливо цікавили такі предмети,  як математика, 
економіка, правознавство, англійська мова. Я також захоплююся перспективами роботи у 
команді, можливістю участі у наукових та професійних заходах, що організовуються 
Вашим інститутом. 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 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,  допомагаючи батькам у сімейному бізнесі.  Я вів сторінку нашого 
бізнесу в соціальних мережах,  комунікував з клієнтами тощо. Цей практичний досвід 
лише підвищив мій інтерес продовжувати освіту та вступити на бакалаврат за 
спеціальністю «Менеджмент». 

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. Так я довідався про те, що в Центральноукраїнському інституті розвитку 
людини є спеціальність «Менеджмент», і у мене з’явилося бажання навчатися саме на ній. 
Вивчивши навчальні плани, я особливо зацікавився такими предметами,  як тайм-
менеджмент та самоменеджмент, організаційний менеджмент і менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності. 

 Я також дізнався, що в Центральноукраїнському інституті розвитку людини 
значну увагу приділяють розвитку у студентів практичних навичок. 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. 

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому інституті, 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 Центральноукраїнський інститут розвитку людини, я можу прокласти 
шлях до своєї мрії, оскільки навчальна програма бакалавра з менеджменту допоможе мені 
набути навички та здобути знання, необхідні, щоб стати успішним підприємцем чи бізнес-
консультантом.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 
«Менеджмент» 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, ______________ 


