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Шановний Андрію Валерійовичу! 

  

          Звертаюся до Вас з приводу вступу на навчання до Державного 

університету економіки і технологій на освітню програму зі спеціальністі 

071«Облік і оподаткування». Для мене робота фахівців із обліку і оподаткування 

є незмінною складовою бізнесу, оскільки їх можливості є універсальними та 

охоплюють найважливіші економічні напрямки: облік, аналіз, контроль, аудит; 

стратегічне управління; оподаткування, ІТ-технології,    фінансово-економічна 

безпека. З року в рік ця спеціальність потрапляє в п’ятірку найнеобхідніших для 

роботодавців, її позиції залишаються непохитними і з розвитком нових 

технологій.  Бухгалтери та аудитори в усьому світі виконують в суспільстві 

важливу роль. Інвестори, уряд і населення в цілому покладаються на фахівців із 

обліку і оподаткування  у плані достовірного і повного фінансового обліку та 

звітності, ефективного фінансового управління та компетентних рекомендацій з 

різних питань. А тому я вирішив обрати саме цю професію 

  З більшості шкільних навчальних предметів я маю високий та достатній 

рівень знань: з математики, інформатики, української та англійської мов. Щоб 

бути хорошим фахівцем потрібно поєднувати навчання та практичну роботу. 

Тому у вільний час від навчання я допомагав складати фінансові звіти мамі, яка 

працює бухгалтером в одній із бюджетних установ міста. Мабуть, це і вплинуло 

на вибір моєї майбутньої професії. Цей невеликий практичний досвід лише 

підвищив моє бажання здобути освіту за бухгалтерським спрямуванням та 

вступити на навчання  за спеціальністю «Облік і оподаткування».  



          Після ретельного вивчення освітньої програми на сайті університету я 

переконався в перевагах обраної професії: спеціалісти займають монопольні 

позиції, зокрема, при проведенні державного аудиту та незалежного 

аудиторського  підтвердження фінансових звітів, податковому консультуванні; у 

них висока професійна мобільність, унаслідок якої особи з бухгалтерською 

освітою займають інші економічні або фінансові посади (економісти, фінансисти, 

менеджери, бухгалтери-програмісти) та вищі керівні пости у великому бізнесі та 

державних установах; автономність і саморегульованість професії:  як наймана 

особа у штаті підприємства або як незалежний професіонал. Сфера незалежної 

діяльності охоплює надання широкого спектру платних послуг із проведення 

аудиторських перевірок,  оподаткування і консультування; консалтингу з 

менеджменту та фінансового менеджменту. Бухгалтерський аутсорсинг надає 

широкі можливості не прив’язуватись до роботи з одним підприємством, а 

охоплювати широке коло фірм, надаючи їм послуги дистанційно; можливість 

безперервного навчання: те, що відрізняє професійних бухгалтерів від інших 

носіїв професії, – це вимога постійно підтримувати професіоналізм. В Україні 

постійно зростає кількість спеціалістів (бухгалтерів, аналітиків, аудиторів), що 

мають дипломи та сертифікати міжнародних інститутів та організацій. Найбільш 

поширеними серед роботодавців є бухгалтерські сертифікації з міжнародних 

стандартів фінансової звітності, власники яких заносяться в базу даних, яка є 

доступною для потенційних роботодавців, в тому числі зі спільних підприємств 

та підприємств з іноземними інвестиціями, для яких такий сертифікат – індикатор 

«знаку якості» фахівця з обліку і оподаткування. Мені відомо, що сьогодні, 

бухгалтерська сфера відчуває зміни, ключовими каталізаторами яких стали 

блокчейн, штучний інтелект, BigData. Облік, аналіз та контроль відбувається за 

допомогою ІТ-рішень, формується електронна звітність, набуваються навички 

віртуальної співпраці, виконувати роботу можна дистанційно завдяки хмарним 

технологіям, увага фахівців зосереджена на оцінці й аналізі даних, і як наслідок, 

з’явилися нові професії, які співіснують поряд з класичними: експерт з аналізу 

даних, інформаційний    аналітик, бізнес-аналітик, консультант    з питань 

комерційної діяльності та управління. Така тенденція призводить до того, що 

більш високими темпами зростає попит на фахівців, які вміють працювати в 

digital-форматі.  

          Зацікавила мене інноваційна освітньо-професійна програма  «Діджитал-

облік та бізнес-освіта», яка б дозволила збалансувати цифрові та професійні 

компетентності, усвідомити перспективи професії, що відкриваються через 

цифровізацію  економіки. Отже, я ще більше переконався, що правильно обрав 

заклад освіти. Усі навчальні предмети здаються цікавими та актуальними. 

Особливо мені подобається курс «Інформаційні системи і технології в обліку», 

тому що це та сфера, яка є актуальною, і я б хотів в ній працювати.  

   Ознайомившись із інформацією на сайті вузу, я також з’ясував, що 

студентське життя у ДУЕТ є насиченим та різноманітним. Зокрема, мені 

сподобалось, що у вузі відбуваються постійні семінари, зустрічі, конференції із 

представниками бізнесу регіону та області з метою обміну практичним 



досвідом щодо вирішення економічних та соціальних проблем суспільства. 

Ваші партнери – це потужні підприємства регіону, які запрошують на 

стажування та працевлаштування студентів ДУЕТ. Мені стало відомо, що серед 

випускників  спеціальності «Облік і оподаткування» - найбільший відсоток 

працевлаштованих.   

   Я щиро прагну навчатися саме у ДУЕТ, бо переконаний, що ця 

спеціальність допоможе мені розвинути себе як професіонала, лідера команди 

та розвинути комунікативні навички, необхідні для моєї майбутньої кар’єри.  

          Розумію, що навчання за обраною  освітньою програмою є складним 

завданням, однак я переконаний, що зможу подолати будь-які перешкоди та 

досягнути значних успіхів.  

   Дякую за Ваш час та увагу! Сподіваюся стати частиною дружнього 

студентського колективу ДУЕТ!  
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Підпис 


