
Проходження практики здійснюється у відповідності з розробленими 

програмами на базах практики: Агрофірма «Колос» (Сквирський район, с. 

Пустоварівка); ТОВ «ім. Богдана Хмельницького» (Київський обл., 

Васильківський р-н., с. Яцьки); ТОВ «ТД «Елітне насіння», (м. Київ); СФГ 

«Поляна» (Рівненська обл., Березнівський р-н, с. Поляни); 

ТОВ«ІНТЕРАГРОІНВЕСТ» (Київська обл., смт. Ставище); ПСП «Бігунь» (с. 

Бігунь, Овруцького району, Житомирської обл); Приватне 

сільськогосподарське підприємство «Полтавка» (Миколаївська обл., 

Первомайський район, село Полтавка); ПСП Хлібороб» (Рівненська обл., 

Здолбунівський р-н., с. Ільпінь); ТОВ «Богуслав-Агро» (Київська обл., 

Богуславський р-н., с. Хохітва); Strategia e Sviluppo Consultans, project 

«AgriAnalytica» (м. Київ); Фермерське господарство «Воєнвід» (Чернігівська 

обл., Чернігівський р-н., с. Красне); ТОВ «Гусятинський елеватор» 

(Тернопільська обл., Гусятинський р-н., смт. Гусятин);  ТОВ «Сузіря – 

Попружна» (Київська обл., Ставищенський р-н., с. Попружна); ТОВ «Прогрес»  

(Волинська обл., Володимир-Волинський р-н., с. Білин); Фермерське 

господарство «Гордієнко Анатолія Федоровича» (Кіровоградська обл., 

Кіровоградський р-н., с. Веселівка); ТОВ «Козацьке» (Чернігівська обл., 

Бобровицький р-н., с. Козацьке); ТОВ «Старий Порицьк» (с. Старий Рорицьк, 

Іваничівський р-н., Волинська обл.); СВК «Відродження» (Кіровоградська обл., 

Компаніївський р-н.); Фермерське господарство «Пляхівське» (Вінницька обл., 

Козятинський р-н., с. Пляхова); ТОВ «АльфаГруп» (м. Київ); ПАТ 

«Рудьківське» (Чернігівська обл., Бобровицький р-н., с. Рудківка); ТОВ 

«Леляківське» (Полтавська область, Пирятинський район, с. Кейбалівка); 

Фермерське господарство «МП Горизонт» (Чернігівська обл., м. Бахмач); 

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу»; Суб’єкт підприємницької 

діяльності – фізична особа «Тригуб Анатолій Григорович», (Черкаська обл., 

Лисянський р-н., с. Семенівка); ТОВ «ДіамантАгро» (Сумська обл., Сумський 

район, село Сула); ТОВ «Урожайна країна» (м. Ромни, Сумська обл.); СТОВ 

«ІТАЛ ІК» (Київська обл., Баришивський р-н., с. Паришків); Білоцерківський 

молочний комбінат (Київська область, Білоцерківський район, с. Томилівка); 

ТОВ «Аріадна ХХІ» (Київська обл., Поліський р-н., с. Вовчків); Виробничий 

підрозділ «Агрофірма Перше Травня» ТОВ Агрофірма «Хорольска», 

(Полтавська обл., Хорольський р-н., с. Березняки); Аграрна біржа (м. Київ); 

ТОВ «Агро-Дніпро-Нікополь» (Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с. 

Дмитрівка); Державне підприємство дослідне господарство «Оленівське «ННЦ 

«ІМЕСТ» (Київська обл., Фастівський р-н, с. Оленівка); ПАТ «Аграрний фонд» 

(м. Київ); СТОВ «Іржавецьке» (Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Іржавець); 

ПП ім.                Т.Г. Шевченка (Київська обл., Васильківський р-н., с. 

Тростинка); ВП НУБіП України «Великоснітинське навчально-дослідне 

господарство ім. О.В. Музиченка» (Київська обл.); ВП НУБіП України 



«Агрономічна дослідна станція» (Київська обл.); ВП НУБіП України 

«Навчально-дослідне господарство «Ворзель»» (Київська обл.); ВП НУБіП 

України «Боярська лісова дослідна станція» (Київська обл.). 

Договори із базами практики підписані представниками університету та 

керівниками установ та закладів освіти. 


