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Шановний Андрію Валерійовичу! 

 

          Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного 

університету економіки і технологій  для здобуття ступеня бакалавра зі 

спеціальності 076  «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». У мене 

є мета - відкрити свій бізнес! Для цього мені потрібно: навчитися правильно 

вести свій бізнес, вміти адаптуватися до швидких змін в глобальному світі, 

бути здатною до системного аналізу, щоб досягти максимальних результатів. 

Я знаю, що ця спеціальність користується зростаючим попитом на ринку 

праці, дозволяє реалізувати себе як успішного підприємця, сучасного 

керівника, креативного стартапера та досягти матеріального добробуту 

 У ліцеї навчалась добре, подобалися такі предмети, як математика, 

географія, історія, українська та світова література. Сподіваюсь, що 

одержаних знань достатньо для вступу для навчання на контрактній основі! Я 

впевнена в своїх силах, маю силу волі, незалежний креативний підхід до 

вирішення будь-якої проблеми, критично мислю, володію лідерськими 

якостями.  

 Після закінчення ліцею у мене сформувалась власна думка щодо вибору 

спеціальності, оскільки бути підприємцем є престижною професією сьогодні. 

Підприємець може займатися різними напрямками діяльності та працювати 

керівником як салону краси, так і спортивного комплексу, крамниці, кафе, 

ательє, але для цього необхідні знання і навички. У мене родичі, і дуже багато 

знайомих, які відкрили свої підприємства і успішно працюють, розвиваються, 



розширюються, та одержують гідну заробітну платню. Крім того, навколо нас 

велика кількість приватних підприємств, що задовольняють потреби 

споживачів, а саме надають послуги, виробляють товари народного 

споживання і продукти харчування та реалізують їх, що є необхідною умовою 

життя для кожного українця, тому займатися підприємництвом є важливою 

справою для відбудови нашої держави. З вибором напрямку діяльності у 

підприємництві я ще не визначилася, але вибір спеціальності я вже зробила. 

         Я переконана, що освітня програма зі спеціальності «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» дозволить мені сформувати компетенції з 

розроблення бізнес-проєктів та управління бізнес-процесів, навчить мене 

генерувати бізнес-ідеї, започаткувати власний бізнес як у традиційних, так і 

інноваційних сферах економіки (зокрема, E-business & E-commerce, industry 

4.0., online & offline retail….) та навчить працювати  на платформах фондових 

та валютних бірж Forex trading. Я прагну пройти навчальне та виробниче 

стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та Erasmus+; 

заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та 

торгівлі, здійснювати операції на товарних біржах. 

Дякую, що прочитали мій лист!  Вичікуватиму на позитивне рішення 

щодо вступу, та обіцяю бути старанною, цілеспрямованою і самостійною 

студенткою! 
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