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Шановний Володимире Івановичу!
Причиною написання даного мотиваційного листа виступило моє
бажання навчатись у Сумському національному аграрному університеті на
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування», освітньою програмою «Облік і оподаткування».
Вивчаючи шляхи мого подальшого професійного розвитку, я дізнався,
що вступити на дану освітню програму досить непросто. Майбутній здобувач
повинен мати досить високий середній бал навчання, базові знання з
математики, економіки та сучасних інформаційних технологій.
Цього року я закінчив (назва закладу освіти). Навчаючись у школі
(коледжі), я особливу увагу приділяв спорідненим (профільним)
дисциплінам даної освітньої програми, маю хороші оцінки з даних предметів.
Моделюючи власне майбутнє, я бачу себе фахівцем у сфері сучасного
бізнесу. Особливе зацікавлення викликає організація облікового
супроводження, оподаткування, контролю та аналізу діяльності виробничокомерційних підприємств, державних установ, органів місцевого
самоврядування. Я вважаю, що Ваш університет може трансформувати мою
мрію в реальність.
Якісне формування майбутнього фахівця потребує поєднання
теоретичного навчання та практичної підготовки. Дослідивши зміст освітньої
програми «Облік і оподаткування», сайт Сумського національного аграрного
університету, окремі сторінки факультету економіки і менеджменту,
профільної кафедри обліку і оподаткування, я побачив, що освітній процес
реалізується через поєднання теоретичної підготовки із проведенням
практичних семінарів, залученням фахівців-практиків, проходженням
навчальної та виробничої практики. Крім того, за потреби, університет

сприяє отриманню першого робочого місця для здобувачів даної освітньої
програми у провідних підприємствах регіону. Окремо хочу виділити
наявність можливості проходження закордонного стажування здобувачами
даної освітньої програми в межах міжнародного співробітництва Сумського
НАУ.
Я маю щире бажання навчатись саме у Вашому університеті, бо
впевнений, що саме ця програма сприятиме моєму розвитку як фахівця,
професіонала. Спеціальність «Облік і оподаткування» є затребуваною в
сучасних умовах. Володіння якісними знаннями даної галузі сприятиме
формуванню фінансового комфорту як мого особистого, так і моєї родини.
Зі свого боку хочу запевнити, що я планую брати активну участь у
студентському житті Вашого університету: проведенні наукових,
спортивних, творчих, благодійних заходів, розбудові студентського
самоврядування.
Я переконаний, що навчання на освітній програмі першого
(бакалаврського) рівня за спеціальністю «Облік і оподаткування» є складним
завданням, однак я впевнений, що зможу його виконати та досягнути значних
успіхів.
Щиро вдячний за розгляд мотиваційного листа та моєї кандидатури для
вступу до Сумського національного аграрного університету за спеціальністю
071 «Облік і оподаткування» та сподіваюсь на Вашу позитивну відповідь.
З повагою,
Ваш майбутній студент (прізвище, ім’я, по батькові)

