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Мотиваційний лист 

Шановний Володимире Івановичу! 

 

Звертаюся до Вас у зв’язку з поданням документів на навчання за 

освітнім ступенем Магістр до Сумського національного аграрного 

університету. Вибір саме цього закладу вищої освіти для продовження 

навчання обумовлений гарною репутацією СНАУ, останніми здобутками 

університету, його випускників та студентів. Впевнений, що навчання у СНАУ 

забезпечить отримання необхідних знань та навичок для відкриття власної 

справи у сфері, пов’язаній із сільським господарством, аграрним комплексом. 

Сьогодні це – одна з найуспішніших галузей в Україні і, за моїми очікуваннями, 

буде й надалі стрімко розвиватись.  

Я вирішив здобувати ступінь Магістра за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Головним чином, це 
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зумовлено тим, що я зі студентських років мріяв про відкриття власної справи. 

Маю вже певний досвід у цій царині, втім, розумію, що потребую більш 

структурованих та чітких знань щодо підприємницької діяльності. Певен, що 

навчання сприятиме розвитку мого бізнесу, кращій його організації, а отже – й 

більшій ефективності. СНАУ я обрав свідомо, оскільки на сайті університету 

мав змогу ознайомитись зі змістом освітньої програми і мене зацікавили 

дисципліни, що пов’язані з технологіями в АПК, особливостями 

підприємництва в сільському господарстві та сільських територіях. Саме у 

таких знаннях я відчуваю потребу і певен, що навчання у СНАУ допоможе 

задовольнити її.  

Будучи людиною організованою та дисциплінованою, маючи досвід 

підприємництва, я також розглядаю можливість проведення наукових 

досліджень для подальшого навчання в аспірантурі. Навчання в магістратурі за 

ОС «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», на мій погляд, дасть 

змогу втілити ці задуми в життя. Висловлюю щиру надію поповнити когорту 

випускників СНАУ – успішних підприємців і вдячний за Вашу увагу до мого 

мотиваційного листа. 
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