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Шановний Володимире Миколайовичу! 

 

Я звертаюся до Вас з приводу вступу на магістерську програму навчання 

за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітня програма – «Логістика» у 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.  

Я вважаю, що Ваш заклад вищої світи та кафедра транспортних систем 

логістики є надійною базою підготовки магістрів цією освітньою програмою. 

До того ж, кафедра ТСЛ є спеціалізованою кафедрою, що розв’язує питання 

управління всіма видами логістичних потоків та створення необхідної 

інфраструктури для забезпечення належного функціонування транспортно-

логістичної системи міста, регіону та держави. 

Я вже отримав ступень бакалавра за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

та освітньою програмою «Логістика» й маю стійке бажання продовжити 

навчання й поглибити свої знання у цій галузі. Відповідно до навчального 

плану магістерської освітньої програми «Логістика» важливим для себе 

вважаю отримання знань стосовно проектування логістичних систем, 

інформаційних технологій у логістиці, мультимодальних перевезень вантажів, 

управління ризиками в логістиці, оптимізації логістичних процесів та ін. 

Також хочу підкреслити, що ця освітня програма охоплює галузі, які 

мене цікавлять найбільше, наприклад, митна та корпоративна логістика, 

менеджмент та управління організаціями, економіка ланцюгів поставок, 

інтегровані транспортні системи та ін. Я переконаний, що практичні заняття з 

цих навчальних дисциплін та практика на підприємствах, проходження якої 

забезпечує Ваш університет та кафедра, допоможуть мені здобути необхідні 

знання та набути навичок. 

Зазначу, що продовжуючи навчання у Вашому університеті, я також 

отримаю можливість значно покращити мої навички з володіння розмовною 

та професійною англійською мовою. Ця мова є однією з найважливіших у 

міжнародному спілкуванні усіх видів, а концепція вивчення англійської мови, 

що впроваджена у Вашому університеті, дозволить мені використовувати її 

для налагодження нових зв’язків та поширення діяльності на міжнародний 

рівень. 
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Враховуючи вищенаведене, вважаю, що можу бути корисним у цей 

нелегкий час, використовуючи отримані фахові знання та мовну підготовку 

для відновлення нашої країни.  

Я розумію, що навчання у Вашому університеті є непростим, вимагає 

відповідальності та значних зусиль, проте, вважаю, що отримаю максимум 

знань та досвіду завдяки цій освітній програмі. Я зможу не лише добре 

навчатися, але й сподіваюся стати гідним членом студентського товариства. 

Дякую за Вашу увагу та присвячений мені час. 

З повагою, Іванов Іван Іванович  

 


