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Шановний Степане Степановичу! 

 

В цьому році я отримала ступінь бакалавра по спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування" в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ 

та бажаю продовжити навчання по тій самій спеціальності на рівні магістра. 

Студентські роки, проведені в стінах рідного інституту, дали мені можливість 

отримати хорошу професію і навчили відповідальності. Тут я зустріла 

прекрасних друзів та весело і цікаво проводила часи дозвілля. Для того, щоб ще 

глибше вивчити свою спеціальність та мати кращі можливості 

працевлаштування, я вирішила продовжити навчання по магістерській програмі. 

Під час навчання в ЗУІ приймала участь у програмах академічної 

мобільності та неформальної освіти, що дало мені можливість поглибити 

знання із спеціальних предметів та підвищити рівень знання іноземних мов. 

Я проживаю в Ужгороді разом з родиною: мама Король Єлизавета 

Андріївна, батько Король Віталій Іванович, сестра Король Еліна Віталіївна 

(2007 р.н.). У 2018 році закінчила Ужгородську угорськомовну гімназію ім. 

Другетів. Знання української мови підтверджено ЗНО (у 2018 р.). 

Середній бал додатка до диплома бакалавра за спеціальністю 071 "Облік і 

оподаткування" 60 балів. 

Маю наступні публікації: 

mailto:korol@gmail.com


Стаття в рецензованому науковому журналі: 

- Макарович В.К., Король С.В. Облік дебіторської заборгованості // 

Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – Ужгород, 

2021. – Випуск 2 (58), с. 125-129 

Статті в збірнику матеріалів конференції: 

- Король С.В. Методи розрахунку резерву сумнівних боргів // Актуальні 

проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті 

Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації: матеріали ІХ 

міжнародної науково-практичної конференції – Львів : Видавництво 

Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – с. 314-315 

- Король С.В. Облік дебіторської заборгованості за міжнародними 

стандартами // Вплив обліку та фінансів на розвиток економічних процесів: 

матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 15 

червня 2022 р.). - Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2022., - с. 347-349 

Виступи на конференціях: 

- Друге місце на XVI Закарпатській науковій студентській конференції  

(XVI. Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia), 2022 рік 

-  Доповідь на ІХ Міжнародній науковій конференції "Актуальні 

проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю і оподаткування у контексті 

Європейської інтеграції та сучасних викликів глобалізації", м. Львів, 14-15 

травня 2021 р. 

- Участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Вплив 

обліку та фінансів на розвиток економічних процесів", м. Берегове, 15 червня 

2022 р. 

Вважаю, що не помилилась з вибором професії. Фахівець з 

бухгалтерського обліку може всебічно себе реалізувати в сучасному житті. Я 

вже маю практичний досвід роботи бухгалтером і касиром під час проходження 

практики та на літніх канікулах. Наполегливо вивчаю бухгалтерські програми 

для того, щоб збільшити свої можливості по працевлаштуванню. Мрію стати 

фахівцем по дистанційному наданню бухгалтерських послуг, гарно заробляти 

та вільно подорожувати світом. 



З нетерпінням чекаю можливості продовжити навчання по магістерській 

програмі у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ! 

 

З повагою, Король Світлана 

 

20 червня 2022 року 


