
Перелік провідних підприємств та установ України,  

що відповідають програмам практик, для дистанційного вивчення 

студентами структури підприємств та організації їх діяльності 

 

Назва підприємства 
Посилання на офіційний 

сайт 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

ДП «Клавдієвське лісове господарство» 

 
https://klavlis.com.ua/ 

ДП «Тетерівський лісгосп» 

 
https://tetdlg.kiev.ua/ 

ДП «Макарівське лісове господарство» 

 
http://makarivlis.com.ua 

ДП «Київський лісгосп» 

 
https://kyivlis.gov.ua/ 

Комплекс Агромарс 

 
http://www.agromars.com/ 

ТОВ «Віста» 

 
http://www.vista.com.ua/ 

ТОВ «АгроРось»  

 
https://agroros.com.ua/ 

ПрАТ «Миронівська птахофабрика» 

 
https://www.mhp.com.ua/ 

Агрофірма «Ольгопіль» 

 
http://olgopol.com.ua/ 

Агрокомплекс «Зелена долина» 

 
https://akzd.com.ua/ 

Приватне акціонерне товариство 

«Аграрний дім»  
http://agro-dom.pat.ua/ 

ПрАТ «ЕтноПродукт»  
http://www.ethnoproduct.com/p/

about.html 

Приватне акціонерне товариство 

«Агрохолдинг Авангард» 
http://ahavangard.pat.ua/ 

ТОВ «Агропартнер ‒ 1» 

 
http://www.agropartner1.com/ 

«УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО» 
http://www.upi-agro.com.ua/ 

 

Компанія Ukrlandfarming 

 
https://www.ulf.com.ua/ua/ 

СТОВ «Воскобійники» 

 
https://voskobiyniki.com/ 

ТОВ «Агро-Життя»   

 
https://agrolife-lubny.com.ua/ 
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Спеціальність 072 Фінанси банківська справа та страхування 

 АТ КБ «Приват банк» 

 
https://privatbank.ua/ 

      АТ КБ «ОТП банк» 

 
https://www.otpbank.com.ua/ 

 АТ «Ощадбанк»   

 
https://www.oschadbank.ua/ 

  АТ КБ ПУМБ банк 

 
https://www.digital.pumb.ua/ 

    АТ «Укрсиббанк» 
https://my.ukrsibbank.com/ua/ 

 Райффайзен Банк Аваль 

 
https://www.aval.ua/ 

     АБ «Укргазбанк» 

 
https://www.ukrgasbank.com/ 

    АТ «Таскомбанк» 

 
https://tascombank.ua/ 

     Піреус Банк 

 
https://www.piraeusbank.ua/ 

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

 Фуршет 

 
https://furshet.ua/  

  Мережа магазинів біля 

дому «Фора» 

 

https://www.fora.ua/  

  ТОВ «Новус» 

 
https://novus.ua/  

 ТОВ «Еко-маркет» 

 
https://www.eko.com.ua/  

    Супермаркет BILLA 

 
https://www.billa.ua/  

     «Сільпо-Фуд» (Входить до 
https://www.fozzy.ua/ua/ 
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групи компаній Fozzy Group) 

 

      Інтернет-магазин      

«ROZETKA» 
https://rozetka.com.ua/  

     SPORTM (Товари для 

спорту та активного відпочинку)  

https://www.sportmaster.ua/ 

 

      Ашан Україна 
https://brand.auchan.ua/uk 

 

     АТБ-маркет https://www.atbmarket.com/  

     COMFY https://comfy.ua/  

      Ельдорадо https://eldorado.ua/  

     Фокстрот 
https://www.foxtrot.com.ua/ 

 

      Мережа дитячих 

магазинів «Антошка» 
https://antoshka.ua/  

    Інтернет-магазин «АШАН» 
https://auchan.ua/ua/ 

 

    Фірмовий магазин    

«ROSHEN» 
https://roshenstores.com/  

   ТОВ "Карпатські мінеральні 

води" (Виробництво / оптова торгівля) 

https://kmw.com.ua/ 

 

 Metro Cash & Carry Ukraine https://www.metro.ua/  

   Сільпо (Роздрібна торгівля) 

 

https://silpo.ua/  

Спеціальність 075 Маркетинг 
 

 Metro Cash & Carry Ukraine https://www.metro.ua/ 

   Інтернет магазин Comfy https://comfy.ua/ 

 ТОВ «Новус» https://novus.ua/ 

    Епіцентр https://epicentrk.ua/ 
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Stolitsa Group https://stolitsagroup.com/  

  АТ КБ «Приват банк» 

 
https://privatbank.ua/ 

    АТ «Укрсиббанк» 
https://my.ukrsibbank.com/ua/ 

     Виробничі об'єкти 

кондитерської корпорації ROSHEN  
https://www.roshen.com/ua 

       McDonald’s https://www.mcdonalds.ua/ 

     ТОВ «КФ «Тортовик» 

(Торгівельна марка Лучікано) 
http://luchiano.ua/ 

Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія 

 

ТОВ «ТБ-НЕТ» 

 
http://www.tv-net.com.ua/ 

ТОВ «Сервіс Ай-Ті» 

 
http://www.service-it.com.ua/ 

ТДВ «Компанія «Бест» 

 
https://best.net.ua/ 

ТОВ «І-ЛАН» 

 
http://ilan.com.ua/ 

ПАТ «НТК «Електронприлад» 

 

http://electronprylad.com.ua/ 
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