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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 281 

«Публічне управління та адміністрування». Моя ціль - змінити на краще 

місцеве урядування, упорядкувати суспільні процеси та вчасно надати 

адміністративні послуги щодо реалізації прав та свобод громадян. Я прагну 

набути знань щодо здійснення організаційно-розпорядчих функцій у системі 

центральних органів державної влади, органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, митних і податкових органів, а також у роботі 

організацій та установ публічного сектора. 

  Цього року я завершив навчання у Криворізькій загальноосвітній школі 

№ , під час якого  посилено готувався до вступу у вищий навчальний заклад. 

Вивчаючи в школі історію та право, я звернув увагу на важливість публічної 

служби для розвитку держави, адже у нашій країні відбуваються інтенсивні 

демократичні, соціальні, державно-правові перетворення. Система 

державного управління стає важливою складовою конкурентоспроможності 

держави у світі, дозволяє проявити себе на різних посадах: спеціалістів 

міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади; 



керівників та їх заступників самостійних структурних підрозділів державних 

органів, державних службовців органів державної влади та місцевого 

самоврядування; керівників підрозділів у складі самостійних структурних 

підрозділів державних органів, їх заступників; головних спеціалістів 

державних органів і прирівняні до них посади, провідних спеціалістів 

державних органів, посади патронатної служби, керівників та співробітників 

різного рівня управління громадських організацій; бюджетних установ, 

фондів; наукових співробітників (інформаційний аналітик), аналітика-

ревізора (контролер, аудитор), керівників кадрового, планово-економічного, 

фінансового підрозділу, керівників відділу документаційного забезпечення, 

керівників підрозділів фіскальної служби, а також громадсько-політичних 

експертів і науково-педагогічних співробітників. Це і визначило мій вибір 

майбутньої професії.   

   Навчаючись у школі, я брав участь у олімпіадах, наукових заходах, 

шкільних проєктах. За підтримки шкільної адміністрації, спільно з нашим 

учителем історії, організував факультатив із історії України для учнів нашої 

школи. Це був неймовірно цікавий та незабутній для мене досвід, який суттєво 

розширив мій світогляд і допоміг мені переконатися у правильності обраного 

мною шляху.   

             Обираючи університет, я, насамперед, цікавився можливостями для 

стажування та практики в державних органах влади, різноманітних 

громадських організаціях. На сайті Вашого університету я довідався про 

навчання за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»: 

визначення напрямів розвитку галузі, території, підприємства, інших об’єктів 

управління (публічного адміністрування); навички організовувати діяльність 

органу публічного адміністрування із застосуванням підходів і принципів 

стратегічного планування, критеріїв оцінювання результативності та 

ефективності, враховуючи умови навколишнього середовища та внутрішні 

чинники діяльності; вміння визначати показники економічного та соціального 

розвитку на рівні території, галузі та відповідних господарських структур і 

підприємств; оволодіння сучасними технологіями зв’язків із громадськістю 

для оперативного та оптимального вирішення завдань публічного 

адміністрування; вміння будувати комунікації з громадянами, колегами, 

керівниками та підлеглими з дотриманням поваги, вимог культури та етики 

ділового адміністрування та службового етикету; пройти навчальне та 

виробниче стажування за кордоном у рамках програми подвійного диплома та 

Erasmus+; проходження виробничої практики в установах та організаціях 

публічного сектору з отриманням заробітної плати; отримання сертифікатів із 

поглибленого вивчення іноземної мови; вивчення окремих курсів англійською 

мовою; відвідування заняття висококваліфікованих досвідчених фахівців-

практиків та науковців; можливості отримання стипендії міського,  обласного 

та державного рівнів; оволодіння сучасними програмними засобами у сфері 

публічного управління та навичками електронного урядування; можливості 

отримати вищу освіту за іншою спеціальністю паралельно з основною; 



розвивати свої спортивні та творчі здібності у спорткомплексі Державного 

університету економіки і технологій. 

          Я розумію, що навчання в університеті вимагає відповідальності та 

значних зусиль. Запевнюю Вас, що я повністю готовий стати гідним членом 

студентського товариства ДУЕТ!  

Дуже дякую за те, що розглянули мій мотиваційний лист! Сподіваюсь на 

Вашу позитивну відповідь!  
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