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Шановний Володимире Миколайовичу! 

 

Звертаюся до Вас у зв’язку зацікавленістю у вступі на бакалаврську 

програму зі спеціальності «Менеджмент міжнародних компаній» у ХНУМГ 

імені О. М. Бекетова. Дана спеціальність глибока новітніх поворотів також 

надає велику кількість здібностей та можливостей з метою службового 

зростання на міжнародному ринку праці. Можливість кар'єрного росту 

безпосередньо пов'язана з наявністю відповідної освіти. Це стосується як 

державних служб і організацій, так і комерційних компаній. Навіть якщо ви 

давно працюєте в компанії і показуєте відмінні результати, для просування по 

кар'єрних сходах може знадобитися наявність вищої освіти та обов’язкове 

знання англійської мови. Саме тому багатьом людям доводиться отримувати 

диплом в середньому віці, а це вже набагато складніше. 

Менеджер – фахівець з управління виробничим процесом, який бере 

також участь та грає важливу роль в розробці стратегії розвитку міжнародної 

компанії. Робота менеджера являється цікавою, проте не зовсім простою, але 

постійне вдосконалення своїх якостей та розвиток у даній сфері може зробити 

з тебе неймовірного та успішного спеціаліста. Ще одна перевага такого вибору 

- затребуваність кваліфікованих співробітників у зв’язку з європейською 

інтеграцією нашої чудової країни.  
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Крім перерахованих якостей, менеджеру міжнародних компаній 

потрібно бути активним, енергійним і здоровим, тому що ця робота 

вимагатиме від нього максимум рухливості. Великим плюсом стане творчий 

потенціал, знання англійської та інших іноземних мов. 

Я бачу себе дуже важливою людиною на підприємстві міжнародного 

рівня, якого всі поважають і люблять. Я буду займати керівну посаду в 

міжнародній компанії, тобто буду відповідальною за управління та прийняття 

стратегічних рішень. 

Мені дуже подобається цитата Пауля Бауета, який говорив: «Успіх - це 

сходи, на неї не піднятися, тримаючи руки в кишенях». Я вважаю, що кожна 

людина несе відповідальність за кожну свою хвилину, проведену продуктивно 

або не продуктивно. Це справа – самої людини. Я звісно стараюся, щоб кожна 

хвилина мого життя була результативною. Мене це надихає робити ще більше.  

Мені 18 років та я можу сказати, що за своє життя я багато де 

приймав(ла) участь, вигравав(ла), програвав(ла), та ніколи не зупиняв(ла)ся. 

Вважаю своїм найбільшим досягненням – свої особистісні якості, які я в себе 

розвив(ла) та отримала завдяки своєму життєвому досвіду. Бо людина, маючи 

хоч 300 дипломів, але будучи поганою злою людиною, я вважаю, абсолютно 

ніхто, порівняно з порядною доброю людиною, яка немає грамот чи дипломів.  

Я дуже творча та різнобічна людина. Я багато чим захоплював(ла)ся,  і зараз 

теж не знижую планку. Впродовж трьох років я ходив(ла) на телевізійну 

студію «Наш світ», де мене вчили знімати кіно, бути у кадрі, бути режисером 

та оператором, монтувати фільми і т. п. Я був(ла) три роки підряд лауреатом 

«Міжнародного дитячого медіа фестивалю «Дитятко». Я змагав(ла)ся із 

творчими людьми із різних країн і міст. Це було незабутньо. Також їздив(ла) в 

чудове місто Одеса, де проходив вже Всеукраїнський конкурс «Весела наука», 

де у своїй номінації «короткометражні фільми»,  я три рази приймав(ла) 

участь, та кожного разу брала «бронзу» (третє місце). Я вважаю, що це 

досягнення, бо тоді кожного разу приймало участь коло 1000 робіт і мене 

обирали однією із кращих. Декілька років тому я зайняв(ла) 1 місце на 



місцевому конкурсі, знявши фільм «Україна моєї мрії» (це був 

документальний фільм). Також приймав(ла) участь в математичних 

конкурсах, з інформатики та української мови. Я закінчив(ла) курс «Школа 

лідерства». Найкращий курс у Харкові. Завдяки цьому курсу, я зрозумів(ла) 

багато чого у житті, багато чому навчив(ла)ся, і придбав(ла) корисні якості 

безпосередньо для лідера. Я писав(ла) у школі наукову роботу (МАН) у секції 

«Економіка», пройдено районний етап та зайняв(ла) десь 4 місце на області.  

 В мене на цей період вже багато досягнень, але я вважаю, що я 

маленькими шагами крокую до своєї основної мети та омріяної спеціальності 

«Менеджмент міжнародних компаній». Отриманні знання я буду 

використовувати для покращення рівня свого життя, своєї сім’ї, одним словом 

– щоб стати успішною людиною та гарним керівником міжнародної 

організації. 

Щиро дякую, що виділили час для розгляду мого листа та сподіваюся 

невдовзі стати студентом ХНУМГ імені О. М. Бекетова. 

 

З повагою, Іванов І. І. 


