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Шановний  В'ячеславе Сергійовичу! 
 Звертаюся до Вас з приводу вступу на освітню програму  

магістерського рівня зі спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування», що є дуже актуальною для мене. Отримання ступеня 

магістра в найкращому університеті Півдня України, є моїм шансом 

збагатити свої знання, зрости особисто і професійно та зробити свій внесок у 

розвиток людства, працюючи у публічній сфері. 

  Мої батьки є державними службовцями,  я з дитинства знайомий з  їх 

непростою і самовідданою працею, усвідомлюю високий рівень 

відповідальності, що несуть фахівці державної служби.  За роки навчання  на  

бакалаврській програмі  я посилено вивчав дисципліни, які будуть 

важливими для мене, як для майбутнього публічного управлінця. Я маю 

високі бали з менеджменту. На мою думку, публічне управління та 

адміністрування є надзвичайно важливою для суспільства сферою діяльності, 

адже вона  покликана не тільки реалізувати  розроблену політику, але й  

брати участь у її формуванні. 

 Я знаю, що факультет менеджменту  Миколаївського національного  

аграрного університету є добре відомим серед шкіл публічного управління 

України, де значну увагу приділяють розробленню механізмів вирішення 

соціальних та економічних проблем громад та держави. Його випускники 

очолюють  територіальні громади, працюють на керівних посадах в органах 

державної влади. Активні молоді студенти Вашого університету отримують 

можливість проходити практику в органах державної влади та у найкращих 

організаціях. Для мене дуже важливо навчатися в університеті та мати 

можливість поєднувати навчання з практикою. Тому я прагну брати участь у 

заходах вашого навчального закладу разом із іншими представниками 

прогресивної молоді. Я маю на меті долучитися до дослідження та розробки 

проектів розвитку регіону, територіальних громад,  разом з кращими 

українськими науковцями та практиками, що викладають в університеті. 

Особливо цікавим для мене є вивчення, державної та муніципальної 

служби, адже у майбутньому я бачу себе, насамперед, публічним 

службовцем. Як мені відомо, на факультеті  менеджменту вашого 

університету діє Кафедра публічного управління та адміністрування і 



міжнародної економіки, викладачами якої є відомі в Україні науковці і 

практики, такі як проф. Альона Ключник, проф. Ірина Гончаренко. 

 Навчаючись в університеті, я хотів би також брати участь у 

студентському житті, допомагати студентам молодших курсів розвинути 

власний потенціал, подолати перешкоди та досягти своїх цілей у навчанні та 

професійному розвитку. 

 Я впевнений, що знання, які я отримаю навчаючись у Вашому 

університеті можна буде застосовувати в майбутньому для того, щоб стати  

справжнім фахівцем у галузі публічного управління та адміністрування. 

 На завершення хочу сказати, що я щиро прагну навчатися на 

факультеті менеджменту університету, і я переконаний у тому, що навчання 

на програмі зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» 

найкращим чином сприятиме моєму розвитку як фахівця високого рівня. 

 Дуже дякую, що розглянули мою заяву і сподіваюсь на Вашу 

позитивну відповідь. 

 

З повагою, ________________ 
 


