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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 292 

«Міжнародні економічні відносини», бо це престижна спеціальність з 

величезними можливостями. Мені відомо, що у світі попит саме на фахівців, які 

розуміють особливості світової економічної системи, дипломатії, міжнародних 

ринків та бізнесу, але при цьому знають основи економіки, вміють вести 

переговори та майстерно володіють англійською.  

 Я прагну навчитися відчувати та глибоко розуміти усі економічні процеси 

сучасного світу, поведінку гравців великого бізнесу, стратегії розвитку 

національних компаній на міжнародній арені; осягнути корпоративну культуру 

та бізнес процеси міжнародних корпорацій; динаміку світових ринків, 

міжнародні фінансові системи; перспективи політичних, економічних та 

дипломатичних відносин між державами та об’єднаннями.  

         Завершуючи останній рік навчання у Криворізькій спеціалізованій школі № 

з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов, я приділив чимало 

часу і зусиль вивчаючи предмети, що відображають мою професійну 

зацікавленість. Я маю найвищі оцінки з таких предметів, як математика, 

економіка, правознавство, 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 з математики (Кривий Ріг, 2020) і ІІ місце на  олімпіаді з англійської 

мови (Кривий Ріг, 2021).  

        Мене зацікавили можливості цієї спеціальності, що подані на сайті 

університету: професійно спілкуватися щонайменше трьома мовами світу; знати 

особливості організації міжнародного бізнесу та управляти міжнародними 

проєктами; майстерно вести перемовини та будувати дипломатичну комунікацію 

на міжнародному рівні; використовувати сучасні цифрові технології для аналізу 

ринків, міжнародних фінансових показників, ефективності бізнесу; бачити 

можливості для розвитку та розробляти успішні економічні стратегії; брати 

участь у міжнародних програмах академічної мобільності, зокрема міжнародного 

стажування та Erasmus+; отримати подвійний європейський диплом в 

університеті ім. Яна Длугоша (Польша) одночасно з дипломом ДУЕТ; легко 

орієнтуватись у міжнародному економічному просторі та перетворювати свої 

мрії на дії;  виробити навички аналітичного та критичного мислення; засвоїти 

знання міжнародного менеджменту та маркетингу, міжнародної торгівлі, 

комунікації та бізнес дипломатії; знання міжнародних стандартів фінансової 

звітності; вміти аналізувати і прогнозувати тенденції змін мікро- та 

макропоказників бізнес-середовища, аналізувати фінансову звітність 

міжнародних компаній за допомогою сучасних ERP-систем. 

        Як я з’ясував, на цій спеціалізації вивчають дисципліни, пов’язані як з 

національним, так і міжнародним бізнесом, значну увагу приділяють розвитку у 

студентів практичних навичок, які є такими необхідними для створення власного 

бізнесу. Тож, ознайомившись з інформацією про цю бакалаврську програму, я 

усвідомив, що вона є перспективною для мене з багатьох причин: 1. Майстерно 

володіти англійською для ведення бізнесу,  знання ще 2-х мов світу (за вибором). 

2. Знаходити бізнес-партнерів по всьому світу. 3. Чітко розуміти як діє світова та 

національна економіка. 4. Володіти усіма необхідними базовими знаннями з 

цифрової економіки, міжнародної торгівлі та ринків, дипломатії та бізнес-

комунікації, міжнародного фінансового менеджменту, міжнародного 

маркетингу, організації міжнародних проєктів, бізнес-процесів компанії та бізнес 

аналітики. 

Я розумію, що навчання в університеті є непростим, вимагає 

відповідальності та значних зусиль. Однак я вважаю, що зможу протистояти 

будь-яким проблемам, з якими зіткнуся та отримаю максимум знань та досвіду 

завдяки цій навчальній програмі. Сподіваюся стати гідним членом студентського 

товариства! 



 

Дякую за Вашу увагу та присвячений мені час! 

 

22.07.2022                                                                                                                                                                                                                                      

Підпис 

 

 


