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Шановний Андрію Валерійовичу! 

  

     Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного 

університету економіки і технологій на освітню програму  зі спеціальності 

075 «Маркетинг».  Мені відомо, менеджер з маркетингу займає 45 місце в 

списку 100 кращих професій в США і в світі, 14 місце в списку найбільш 

високооплачуваних посад. Робота маркетолога напряму пов’язана з 

прибутками компанії. Маркетинг дозволяє  працювати з будь-якої точки 

світу: потрібно тільки підключення до Інтернету.  Згідно з прогнозами до 

2024 року маркетологів буде на 9% більше. Тому, поки на багатьох інших 

місцях людей замінюють роботи, менеджери з маркетингу будуть потрібні 

ще довго. Шанс на автоматизацію становить лише 1,4%, Менеджери з 

маркетингу володіють широким, різнобічним набором навичок, корисних 

в будь-якій роботі, наприклад, при створенні стартапів або в малому 

бізнесі. Звичайно, робота менеджера з маркетингу може бути нервовою і 

трудомісткою, тому що слід особисто відповідати за відповідність 

ключовим показникам ефективності. Тому я поставив перед собою ціль - 

отримати такі навички успішного маркетолога: досліджувати поведінки 

споживачів; навчитися роботі в цифровому середовищі; освоїти основи 

роботи з соціальними мережами, що є потужним рекламним каналом;  

сформувати навички роботи у створенні відео, адже маркетологам, 

компетентним в різних галузях легше спілкуватись з іншими членами 



команди, щоб ставити чіткі завдання; розвинути комунікативні навички; 

здатність генерувати і застосувати нові ідеї для розв’язання конкретних 

маркетингових завдань; розвинути уміння розробляти дизайн реклами та 

організовувати виставкову діяльність, визначати марочні стратегії 

підприємства; пройти навчальне та виробниче стажування за кордоном у 

рамках програми подвійного диплома та Erasmus+.  

     Я завжди хотів бути маркетологом, і вважаю, що Ваш вуз може 

допомогти мені перетворити свою мрію в реальність. На мою думку, 

успішний маркетолог повинен бути впевненим, відкритим, креативним, 

пристрасним та вміти аналізувати смаки і вподобання споживачів.   

      Завершуючи останній рік навчання у  Криворізькій загальноосвітній 

школі №, я витратив чимало часу і зусиль вивчаючи предмети, що 

відображають мою професійну зацікавленість. Я маю найвищі оцінки з 

таких предметів, як математика, економіка та англійська мова. Мій інтерес 

до цих дисциплін дозволив моїм вчителям залучати мене до участі у різних 

змаганнях та олімпіадах, де я часто опинявся на призових місцях. Так, я 

зайняв І місце на олімпіаді «Ерудит» (Кривий Ріг, 2022р.), ІІ місце на 

олімпіаді з иатематики (Кривий Ріг, 2021).  

    Мене також дуже цікавить можливість роботи у команді, участь у 

наукових та професійних заходах, що організовуються Вашим навчальним 

закладом, участь у громадській роботі. 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.    

     Дуже дякую, що розглянули моє звернення, і сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь!  
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