
Bosch Ukraine зустрічає майбутніх менеджерів 
 
Сьогодні компанія Bosch* – це енергоефективність та інтернет речей; це – 

система автоматичного керування транспортом, розумні будинки та міста у 
найближчому майбутньому. А колись все починалося з невеличкої «Майстерні 
точної механіки та електротехніки» та жаги до змін та технічного розвитку 
Роберта Боша. 

30 вересня 2019 року студенти 3-го курсу 7 групи ФЕМП спільно із 
доцентом кафедри менеджменту Вікторією Хмуровою мали змогу приєднатися 
до змін в реальній організації завдяки виїзному заняттю з навчальної дисципліни 
«Менеджмент» у один із найсучасніших вітчизняних офісів компанії Bosch 
Ukraine. Під час екскурсії студенти ознайомилися з основними принципами 
роботи компанії, специфікою організації робочого часу та простору для 
працівників, зустрітися та особисто поспілкувалися із Віталієм Бульдою – 
генеральним директором ТОВ «Роберт Бош Лтд», віце-президентом Bosch 
Thermotechnik GmbH в країнах Балтії та СНД (за виключенням Росії), 
повноважним представником Bosch в Україні, а також начальниками 
управлінських підрозділів. Майбутні менеджери мали можливість отримати 
відповіді на всі питання та дізнатися секрети технології підвищення  якості життя 
прсоналу компанії та пошуку рішень, що надихають на зміни та організаційний 
розвиток. 

Щиро дякуємо генеральному директору компанії Віталію Бульді, PR-
менеджеру Іванні Черевко та керівнику департаменту закупівель Олександру 
Тронько за можливість відчути себе на деякий час частиною дружнього 
колективу та організацію екскурсії для студентів університету» 

Сподіваємося на наступні цікаві зустрічі та гостинно запрошуємо до 
університету!  

                                                           
*Компанія Bosch в Україні є частиною Групи компаній Bosch, провідного світового 

постачальника технологій і послуг. Стратегічною метою Групи Bosch є створення 
продуктів та послуг у сфері Інтернету речей. 

Група компаній Bosch працює на українському ринку з 1993 року та є найбільшим 
постачальником рішень для автомобільної промисловості і вторинного ринку запчастин, 
а також промислової та побутової техніки. Штат компанії складає більше 370 
співробітників. У Києві діє сервісний центр Bosch з обслуговування й ремонту 
електроінструментів.  

Компанія Bosch підвищує якість життя за допомогою інноваційних технологій із 
широким спектром можливостей і рішень, що надихають. Bosch створює технології, 
«Винайдені для життя». 
 


