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Шановний Володимире Миколайовичу! 

 

Я пишу цей мотиваційний лист, бо прагну навчатися у ХНУМГ ім. О.М. 

Бекетова за бакалаврською освітньою програмою «Логістика» зі спеціальності 

073 «Менеджмент». Як я дізнався, потрапити на навчання на цю програму в 

Вашому університеті дуже непросто, оскільки на навчання приймають 

студентів з найвищими балами. Однак, я маю стійке прагнення навчатися саме 

на ній. 

Я не лише маю хороші оцінки з профільних предметів, таких як, 

математика, українська мова та історія, але й також завжди цікавився 

навчальними дисциплінами цієї спеціальності, які не входять до шкільною 

програми. Наприклад, мою увагу завжди привертали такі напрямки, як 

менеджмент, маркетинг, економічна теорія та, власно, логістика. 

Після ретельного перегляду плану освітньої програми «Логістика» на 

сайті Університету, я усвідомив, що всі предмети здаються мені цікавими та 

актуальними. Особливо мені сподобалися курси з «Логістики», 

«Менеджменту і адміністрування», «Зовнішньо-економічних відносин», тому 

що ці предмети формують знання за тією галуззю, де я хотів би зосередити 

свої професійні зусилля у майбутньому. 

Ознайомившись із сайтами Університету та кафедри, я також з’ясував, 

що партнерами у підготовці фахівців за освітньою програмою «Логістика» є 

такі підприємства транспортно-логістичної галузі як «Global Ocean Link», 

«Logity», «Велес-ТА» та інші, де студенти отримують можливість проходити 

стажування і вивчати логістичні та супутні процеси на практиці. 

При виборі програми навчання я також брав до уваги й той факт, що за 

складних сучасних умов, у яких опинилася наша країна, логістика як галузь 

стає ще більш затребуваною, оскільки володіння логістичними принципами 

руху матеріальних, інформаційних, фінансових та людських потоків надає 

можливість їх ефективної організації під час карантину та військового стану. 

В той ж час, за наведених умов організація безперебійного і безпечного руху 

наведених потоків є дуже відповідальною й важливою задачею. 

Я також прагну брати активну участь у громадському житті Вашого 

університету, бо це допоможе мені навчитися нести відповідальність не тільки 
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за себе, але і за весь колектив, що, на мою думку, є важливим для керівника 

бізнесу.  

Я знаю, що навчання на бакалаврській спеціальності 073 «Менеджмент» 

(освітня програма «Логістика») є складним завданням, але я переконаний, що 

зможу протистояти будь-яким перешкодам та досягнути значних успіхів. 

Дякую за ваш час та увагу. Сподіваюся стати частиною Вашого 

студентського колективу. 

 

З повагою, Іванов Іван Іванович  

 


