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Шановний Володимире Миколайовичу! 

Звертаюся до Вас з проханням розглянути мою кандидатуру для вступу 
до Центральноукраїнського національного технічного університету для 
здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

У 2022 році я завершив(ла) навчання в «Назва навчального закладу», 
успішно склав(ла) національний мультипредметний тест та отримав(ла) атестат 
про повну загальну середню освіту.  

Подальше здобуття вищої освіти я вирішив(ла) здійснювати в 
Центральноукраїнському національному технічному університеті, оскільки 
ознайомившись із інформацією щодо спеціальностей та освітніх програм, яка 
представлена на офіційних сайтах ЗВО нашого регіону мене найбільше 
зацікавив саме Ваш університет та освітньо-професійна програма «Облік і 
оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», який має значний 
досвід успішної підготовки висококваліфікованих фахівців в сфері обліку та 
оподаткування, що підтверджується наведеною на сайті інформацією щодо 
навчання та працевлаштування випускників.  

Зважаючи на мої знання та навички здобуті в шкільні роки, сформовані 
вподобання та інтереси в даний час, я зрозумів(ла) що хочу пов’язати свою 
професійну діяльність  зі сферою обліку та оподаткування й переконаний(на) в 
тому, що тільки в Центральноукраїнському національному технічному 
університеті  я отримаю необхідний рівень знань та практичних навичок для 
подальшого працевлаштування та успішної професійної реалізації свого 
потенціалу. 

Особлива зацікавленість у здобутті вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Облік і оподаткування» пов’язана також із тим, що я матиму 
можливість отримати не тільки класичну економічну освіту, але й здобути 
спеціальні знання у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, 



що значно розширить перелік посад, на яких я зможу працювати після 
закінчення університету. 

Навчаючись в школі, я часто долучався(лась) до різноманітних 
позакласних заходів та конкурсів, як навчального характеру, так і творчого та 
культурного спрямування, тому й під час навчання в університеті планую брати 
активну участь в різноманітних університетських заходах та долучатися до 
науково-дослідної діяльності.  

Щиро вдячний(на) за розгляд мого мотиваційного листа та сподіваюся на 
Ваше позитивне рішення щодо зарахування мене на навчання до 
Центральноукраїнського національного технічного університету на освітньо-
професійну програму «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування». 

 
 
З повагою,     адресант (прізвище, ім’я, по батькові). 


