
 Перелiк базових організацій рекомендованих для проходження практики 

 здобувачами вищої освіти 

ВТЕI КНТЕУ 

№ 

з/п 

Назва підприємства спеціальність/спеціалізація Місцезнаходження 

підприємства, установи, 

організації 

Контактний 

номер телефона 

1. ТОВ «ТД ИРБИС» «Менеджмент»;  

«Менеджмент організацій»; 

«Економіка»; 

«Економічна кібернетика»;  

«Економіка підприємства»; 

«Міжнародна економіка»; 

«Облік і оподаткування»; 

«Фінанси і кредит». 

м. Вінниця 

вул. Лебединського, 11 оф.3 

050-367-85-62 

2. ТОВ «Туристичний оператор 

«Бомба-Тур» 

«Туризм»; 

«Міжнародний туристичний бізнес»; 

«Менеджмент»; 

«Туристичний менеджмент». 

м. Вінниця 

вул. Театральна, 22 оф.1 

(0432) 60-24-20 

3. ТОВ «Поділля Струм» «Економіка»; 

«Економічна кібернетика»;  

«Економіка підприємства»; 

«Менеджмент»;  

«Менеджмент організацій»; 

«Товарознавство і торговельне 

підприємництво»; 

«Маркетинг»; 

«Фінанси і кредит»; 

«Облік і оподаткування». 

м. Вінниця 

вул. Г. Успенського, 91 

(0432) 65-52-52 



4.  Вінницька торгово-промислова 

палата 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

«Товарознавство та комерційна 

логістика»; 

«Маркетинг»; 

«Менеджмент». 

м. Вінниця 

вул. Соборна, 67 

 

(0432) 53-00-07 

5.  ТВ ТОВ «Південний Буг» «Менеджмент»; 

«Готельно-ресторанна справа»; 

«Облік і аудит». 

м. Вінниця 

вул. Пирогова, 2 

 

(0432) 67-72-47 

6.  ТОВ «ПромАвтоматика Вінниця» «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

«Товарознавство та комерційна 

логістика»; 

«Маркетинг»; 

«Менеджмент»; 

«Менеджмент організацій»; 

«Облік і оподаткування». 

м. Вінниця 

вул. Хм. шосе, 145 

 

(0432) 56-06-06 

7.  ТОВ «Електропривод» «Товарознавство та комерційна 

логістика»; 

«Міжнародна економіка»; 

«Менеджмент»; 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»; 

«Маркетинг»; 

«Облік і аудит»; 

«Фінанси і кредит». 

м. Запоріжжя 

вул. Тролейбусна, 34 

 

(061) 224-60-17 



8.  ТОВ «Термінус» «Маркетинг»; 

«Економіка підприємства»; 

«Менеджмент»; 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»; 

«Міжнародні економічні відносини»; 

«Міжнародний бізнес»; 

«Облік і оподаткування»; 

«Фінансовий контроль»; 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

«Товарознавство та комерційна 

логістика».  

м. Калинівка 

вул. І. Мазепи, 49 

 

(0432) 50-91-00 

9.  Фірма «ММ Хайтек» ЛТД «Готельно-ресторанна справа»; 

«Харчові технології»; 

«Ресторанні технології». 

м. Вінниця 

вул. Гонти, 96-А 

 

(0432) 51-31-91 

10.  ПП «Торговий дім Едельвейс і К» «Маркетинг»; 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

«Товарознавство та комерційна 

логістика»; 

«Економіка підприємства»; 

«Менеджмент»; 

«Менеджмент організацій»; 

«Економічна кібернетика»; 

«Облік і оподаткування». 

м. Вінниця 

вул. Піонерська, 26 

 

(0432) 67-14-44 

11.  ТОВ «СТП «Свіжий Вітер» «Туризм»; 

«Міжнародний туристичний бізнес»; 

«Менеджмент»; 

«Туристичний менеджмент»; 

«Менеджмент туристичного бізнесу». 

м. Вінниця 

вул. Соборна, 66 оф.202 

 

(050) 959-52-62 



12.   ПП «ТА «Катаріна-Тур» «Туризм»; 

«Міжнародний туристичний бізнес»; 

«Менеджмент»; 

«Туристичний менеджмент»; 

«Менеджмент туристичного бізнесу». 

м. Вінниця 

вул. Арх. Артинова 12 оф.2 

 

(0432) 61-15-75 

13.  ТОВ «РЕЙКАРЦ ХОТЕЛ 

МЕНЕДЖМЕНТ» 

«Готельно-ресторанна справа»; 

«Харчові технології»; 

«Ресторанні технології»; 

«Менеджмент»; 

«Менеджмент організацій»  

м. Вінниця 

вул. Арх. Артинова 12 оф.2 

 

(0432) 65-28-80 

14.  ТОВ «Епіцентр К» «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

«Товарознавство та комерційна 

логістика»; 

«Менеджмент»; 

«Менеджмент організацій»; 

«Економіка»; 

«Економіка підприємства»; 

«Харчові технології»; 

«Готельно-ресторанна справа». 

м. Вінниця  

вул. Хмельницьке шосе, 1-й 

км, Зарванці, 

(0432) 50-80-01 

15.  ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ТАС» 

«Економіка»; 

«Економіка підприємства»; 

«Міжнародна економіка»; 

«Менеджмент»; 

«Менеджмент організацій»; 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»; 

«Маркетинг»; 

«Облік і аудит»; 

«Фінанси і кредит»; 

«Економічна кібернетика». 

м. Вінниця  

вул. Коцюбинського, 24 

(050) 335-91-52 



16.  ТОВ «Авіс-Аква» «Харчові технології»; 
«Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»; 
«Товарознавство та комерційна 
логістика»; 
«Економіка»; 
«Економіка підприємництва»; 
«Міжнародна економіка» 

м. Вінниця  
вул. Пирогова, 150 

(0432) 35-14-87 

17.  ТОВ «РІА МЕДІА» «Маркетинг»; 
«Економічна кібернетика»; 
«Економіка»; 
«Економіка підприємництва»; 
«Менеджмент»; 
«Менеджмент організацій»; 
«Облік і оподаткування»; 
«Фінанси і кредит». 

м. Вінниця  
вул. Хм. Шосе, 2а 

(0432) 55-51-11 

18.  ТОВ «ПОДІЛЬСЬКИЙ 
ЕНЕРГОКОНСАЛТИНГ» 

«Маркетинг»; 
«Економічна кібернетика»; 
«Економіка»; 
«Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність»; 
«Товарознавство та комерційна 
логістика»; 
«Міжнародні економічні відносини»; 
«Міжнародний бізнес»; 
«Міжнародна економіка»; 
«Менеджмент»; 
«Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності»; 
«Менеджмент організацій»; 
«Облік і оподаткування»; 
«Фінансовий контроль»; 
«Фінанси і кредит»; 
«Державні фінанси». 

м. Вінниця  
вул. Енергетична, 5 

(0432) 55-48-44 



19.  ПрАТ «Вінницький завод «Маяк» «Економіка»; 

«Економічна кібернетика»; 

«Міжнародна економіка»; 

«Менеджмент»; 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»; 

«Менеджмент організацій»; 

«Міжнародні економічні відносини»; 

«Міжнародний бізнес»; 

«Облік і оподаткування»; 

«Фінансовий контроль»; 

«Фінанси і кредит»; 

«Державні фінанси». 

м. Вінниця  

вул. Хм. шосе, 105 

(0432) 51-15-11 

20.  Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги у Вінницькій області 

«Право»; 

«Правознавство» 

«Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця  

вул. Пирогова, 82 

(0432) 68-33-77 

21.  Адвокат Левицька О.І. «Право»; 

«Правознавство». 

м. Вінниця  

вул. І. Богуна, 2/420 

(096) 66-197-55 

22.  Головне територіальне управління 

юстиції у Вінницькій області 

«Право»; 

«Правознавство»; 

«Фінансове право»; 

«Комерційне право»; 

«Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця  

вул. Хм. шосе, 7 

(0432) 66-11-74 

23.  ТОВ ТВФ «Рось-К» «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

«Товарознавство та комерційна 

логістика»; 

«Облік і оподаткування». 

м. Вінниця  

вул. Київська, 45 

(0432) 66-56-41 

24.  ПП «Туристичне агентство «Діол-

Тур» 

«Туризм»; 

«Міжнародний туристичний бізнес»; 

«Менеджмент»; 

м. Вінниця  

вул. Соборна, 87а 

(093) 582-62-02 



«Туристичний менеджмент.» 



25.  АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» «Економіка»; 

«Економічна кібернетика»; 

«Економіка підприємства»; 

«Міжнародна економіка»; 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»; 

«Державні фінанси». 

м. Вінниця  

вул. Театральна, 10 

(0432) 60-52-71 

26.  ФОП Орочинська Ж.Л. «Маркетинг»; 

«Готельно-ресторанна справа»; 

«Харчові технології». 

м. Вінниця 

20-й км. Хм. Шосе, Садове 

(067) 433-45-10 

27.  ТОВ «Літинський м’ясокомбінат» «Харчові технології»; 

«Ресторанні технології». 

смт. Літин 

Сосонське шосе,2 

(0432) 72-16-32 

28.  ТОВ «Домінік 777» «Право»; 

«Правознавство». 

м. Вінниця  

вул. Академіка Янгеля, 4 

(0432) 55-46-71 

29.  ТОВ «Бембікс» «Право»; 

«Правознавство». 

м. Вінниця  

вул. Академіка Янгеля, 58 

(067) 223-27-77 

30.  ПП «Едем» «Виробництво та технології»; 

«Харчові технології»; 

«Ресторанні технології» 

Вінницька область, 

смт. Літин 

(04347)2 1280 

31.  Гостинний кимплекс «Харчові технології»  м. Вінниця, Автошлях 

Львів-Кіровоград-

Знаменка 356 / 180км, 

  

 (0432) 69 37  

32.  ФОП Гулієв М.Д. «Харчові технології»; 

«Ресторанні технології» 

 

м. Вінниця, 

вул. Староміська 18А 

 

33.  ФОП «Шведюк О.М.» «Менеджмент туристичного бізнесу» м. Вінниця, 

вул. Козицького, 89 

(0432)671385 

34.  КП «Подільський туристично-

інформаційний центр» 

«Туризм»; 

«Менеджмент туристичного бізнесу» 

м. Вінниця, 

вул. М. Оводова  

(0432) 50-85-85 

35.  ПП «Інтурист-Вінниця» «Туризм»; 

«Менеджмент туристичного бізнесу» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 91 

(0432) 56-27-132 

https://20.ua/vn/localmap/690
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36.  ФОП Лугач Н.В. «Харчові технології»; 

«Ресторанні технології»; 

«Готельно-ресторанна-справа» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 42 

 

37.  ТОВ «АВІС» «Харчові технології» м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 42 

 

38.  ПП «Екомолокпродукт» «Харчові технології» Вінницький район, 

с. Некрасова,  

вул. Приватна 10 

 

39.  ФОП Музика Д.В. «Харчові технології»; 

«Ресторанні технології»; 

«Готельно-ресторанна-справа» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 34 

068 055 8887 

40.  ФОП Хардіна Н.М. «Харчові технології»; 

«Ресторанні технології»; 

«Готельно-ресторанна-справа» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 27 

(0432) 562 631 

41.  ФОП Шелест Р.П. «Харчові технології»; 

«Ресторанні технології»; 

«Готельно-ресторанна-справа» 

м. Вінниця, 

вул. Київська, 91 

067 992 4123 

42.  ТОВ «Поділляпідрядпостач» «Маркетинг» Вінницька область, 

с. Вінницькі хутора, 

вул. Чехова, 29 

 

43.  ФОП Ковалюк Д.М, «Маркетинг» м. Вінниця,  

вул. Пирогова, 148 

 

44.  ФОП Кіяшко Т.Ю. «Маркетинг» м. Вінниця,  

вул. Пирогова, 101 

 

45.  ФОП Черниш В.А. «Маркетинг» м. Вінниця,  

вул. К. Маркса 2/89 

 

46.  ПП НВФ «Елкомсервіс» «Маркетинг» м. Вінниця,  

пр-т Космонавтів, 55 

(0432) 65-60-40 

47.  ТОВ НВП «Аргон» «Менеджмент»;  

«Менеджмент організацій»; 

«Маркетинг»;  

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»;  

м. Вінниця, вул. 

Ширшова, 31 

(0432) 55-43-02 (06) 



«Товарознавство та комерційна 

логістика»;  

«Облік і оподаткування»; 

«Фінансовий контроль»;  

«Харчові технології»;  

«Ресторанні технології» 

48.  ТОВ «Спринтер Центр» «Економіка»; 

«Економічна кібернетика»; 

«Міжнародна економіка»; 

«Міжнародні економічні відносини»; 

«Міжнародний бізнес»; 

«Менеджмент»; 

«Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності»; 

«Менеджмент організацій»; 

«Публічне управління та 

адміністрування»; 

«Маркетинг»; 

«Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність»; 

«Товарознавство та комерційна 

логістика»; 

«Фінанси, банківська справа та 

страхування»; 

«Державні фінанси»; 

«Облік і оподаткування»; 

«Фінансовий контроль»  

м. Львів, вул. 

Костюшка,18 

 

(0432) 56 76 91 

49.  Департамент кіберполіції 

Національної поліції України 

«Право»; 

«Правознавство» 

м. Київ, вул. 

Богомольця, 10 

374-37-51 

50.  Центр реабілітації «Гармонія» «Соціальна робота»; 

«Публічне управління та 

адміністрування» 

 

м. Вінниця, вул. В. 

Вінниченка, 5 

 



 
Контактна інформація відділу 

адреса: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 25, корпус № 4, к. 203 

тел. /0432/ 55-04-48 

e-mail: vvp@vtei.com.ua 

51.  Служба у справах дітей ВРДА «Соціальна робота»; 

«Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця, 

 вул. Хм. шоссе, 17 

66 00 59 

52.  Туристична компанія «Твоя 

мандрівка» 

«Туризм»; 

«Міжнародний туристичний бізнес»; 

«Менеджмент»; 

«Туристичний менеджмент» 

м. Вінниця, 

вул. 600-річчя, 21 

(0432) 60 31 06 

53.  ФОП Кищук Інна Володимирівна «Туризм» м. Вінниця, 

вул.Пирогова, 24 

 

54.  ТОВ «Готель Приват» «Готельно-ресторанна справа» м. Вінниця, 

вул. Соборна ,34 

(0432) 55 88 88  

55.  ПП «Туристична агенція 

«УКРВІЗА» 

«Туризм»; 

«Міжнародний туристичний бізнес» 

м. Вінниця, 

вул. Пирогова, 8 к. 9 

067 432 44 46 

093 365 78 88 

56.  Зяньковецька сільська рада «Публічне управління та 

адміністрування» 

с. Зяньківці  

57.  Департамент міжнародного 

співробітництва та регіонального 

розвитку Вінницької ОДА 

«Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Вінниця, 

вул. Соборна, 70 

(0432) 53 09 59 

58.  Відділ освіти Хмільницької 

Районної державної адміністрації 

«Публічне управління та 

адміністрування» 

м. Хмільник,  

вул. Столярчука, 17 

(04338) 2 21 10 


