
ЗРАЗОК 

Мотиваційний лист для вступу на ОПП 071 «Облік і оподаткування» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

 Ректору Сумського національного  

аграрного університету  

академіку НААН України 

Ладиці Володимиру Івановичу 

(ПіБ абітурієнта) 

 

(адреса проживання абітурієнта) 
E-mail: _ тел.     

 

Шановний Володимире Івановичу! 

 

Я, ____________________________, хочу звернутися до Вас щодо 

вступу на освітньо-професійну програму 071 «Облік і оподаткування» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти, яка реалізується на факультеті 

економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету. 

Цього року я завершив навчання на освітньо-професійній програмі                       

071 «Облік і оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

та маю бажання продовжити навчання. 

Себе можу охарактеризувати відповідальною, вмотивованою та 

цілеспрямованою людиною. 

Навчаючись на бакалавраті, я отримав фундаментальну економічну 

освіту, був активним учасником студентського самоврядування, постійно 

брав участь в організаційних, наукових заходах факультету. 

Мій вибір освітньої програми є цілком свідомим, оскільки на кожному 

підприємстві має бути бухгалтер. Дана професія на сьогодні є однією з 

найзатребуваніших. Спеціалісти, які знають бухгалтерський облік, 

розуміються у тонкощах законодавства, користуються великим попитом на 

ринку праці. Бухгалтер має значну кількість можливостей для кар’єрного 

зростання. 

Викладачі кафедри обліку і оподаткування до освітнього процесу 

постійно залучали роботодавців, професіоналів-практиків, науковців. За 

результатами зустрічей, я зрозумів, що бухгалтери – це люди особливої 

формації, які оперують економічними знаннями, здатні критично мислити та 

постійно вдосконалюють свої знання, навички. Це стало для мене стимулом, 

який надихнув мене продовжити навчання за спеціальністю «Облік і 

оподаткування» в магістратурі Сумського національного аграрного 

університету. 

Навчання у Вашому університеті дозволить мені отримати знання, які 

можна буде з впевненістю використовувати в майбутньому. Для мене дуже 

важливим є те, що здобувачі є активними учасниками освітнього процесу. 



Для мене цікавим є вивчення дисциплін, які викладаються на                                      

ОП 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти, оскільки вони є унікальними, мають практичне спрямування та 

забезпечують можливість роботи з прикладним програмним забезпеченням. 

Як мені відомо, викладацький склад кафедри обліку і оподаткування 

сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають вчені звання та 

наукові ступені. 

Для мене дуже важливим є можливість поєднання навчального процесу 

в університеті з практичною діяльністю. Розумію, що навчання в магістратурі 

є складним завданням, однак я переконаний, що зможу протистояти будь-

яким перешкодам та досягну значних успіхів. 

Я щиро прагну навчатися саме у Вашому університеті, бо переконаний, 

що освітня програма «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) 

рівнем вищої освіти допоможе мені стати висококваліфікованим, 

інтегрованим у європейський практичний простір фахівцем з обраної 

спеціальності. 

Дякую за Вашу увагу до мого звернення та сподіваюсь на позитивну 

відповідь. 

З повагою, ______________________________ 


