
ЗРАЗОК  

Мотиваційний лист на спеціальність 075 Маркетинг  (освітній ступінь 

«Магістр») 

 

Ректору Сумського національного 

аграрного університету 

академіку НААН України  

Ладиці Володимиру Івановичу 

 ПІП абітурієнта (місце проживання, 

електронна адреса, номер телефону) 

 

Шановний Володимире Івановичу! 

 

Звертаюсь до Вас з мотиваційним листом, щоб вступити до Сумського 

національного аграрного університету на здобуття  освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 075 Маркетинг. 

У 2022 році я завершив(ла) навчання в Сумському національному 

аграрному університеті і здобув(ла) кваліфікацію бакалавра за спеціальністю 

075 Маркетинг. Маю намір продовжити навчання на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти за освітньою програмою «Маркетинг». 

Сучасне функціонування бізнесу не можливе без 

ефективної маркетингової діяльності, яку реалізовують на практиці 

висококваліфіковані фахівці-маркетологи.  

Навчання у Вашому університеті надасть мені можливість отримати 

необхідні знання та здібності з різних дисциплін, а потім стати хорошим 

фахівцем. Як творча та смілива особистість я прагну займатися маркетинговою 

діяльністю. Завдяки своїй цілеспрямованості та вмотивованості зможу взяти на 

себе відповідальність за складні завдання, а тому, переконаний, що успішно 

реалізую свої знання та вміння у професійній діяльності в майбутньому. 

 



За час навчання на бакалаврському рівні я брав(ла) участь у 

різноманітних наукових і творчих конкурсах, здобувала перемоги. Я щиро 

прагну навчатися саме у Вашому університеті, бо переконаний(на), що ця 

програма допоможе мені розвинути себе як професіонала, який розуміється на 

інструментах просування, вміє керувати бюджетами, вести за собою людей і 

співпрацювати з іншими відділами. Я точно знаю, що хочу реалізовувати себе 

як висококваліфікованого фахівця лише в сфері маркетингу.  

На бакалаврському рівні я отримала хороші практичні знання щодо 

реалізації маркетингової діяльності та маркетингових функцій на 

підприємствах чи у закладах послуг.  

Обираючи спеціальність «Маркетинг», прагну відкрити для себе безліч 

можливостей для роботи та самореалізації. Я прагну навчитися не лише 

певного фаху, а й бути успішним у тому, чим буду займатися. А в СНАУ  існує 

можливість не лише отримання професійних знань, а й участь у цікавих 

заходах, що дозволяє розвивати креативність, логіку мислення, можливості 

прийняття рішень, розвивати творчі здібності, тому навчання у Сумському 

НАУ дозволить реалізувати мої наміри. Навчання на магістерському рівні 

дозволить мені здобути компетентності, які допоможуть реалізовувати керівні 

функції управління маркетинговим підрозділом та вирішувати складні 

маркетингово-ринкові завдання. 

Дякую Вам за розгляд мого листа та маю надію на можливості навчання в 

сумському національному аграрному університеті за спеціальністю Маркетинг.  

 

 

З повагою ______________________    (ПІП вступника) 

 

 

 

 

 


