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65-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА-ЗАСНОВНИКА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ 
НАУК УКРАЇНИ, ЧЛЕНА ПРЕЗИДІЇ,

АНДРУШКІВА БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА!

 У червні цього року дійсному члену Академії, президенту Академії соціального управління, 

завідуючому кафедри менеджменту підприємницької діяльності Тернопільського національного 

технічного університету ім. Івана Пулюя, одному із засновників АЕНУ виповнюється 65 років.

Андрушків Богдан Миколайович, народився на Зборівщині, Тернопільської області. Закінчив 

Тернопільський фінансово-економічний інститут, доктор економічних наук, професор, заслуже-

ний діяч науки і техніки України.

Андрушків Б. М. відомий на Тернопіллі й в Україні учений, письменник і громадський діяч. 

Свій життєвий шлях пройшов від механізатора до першого керівника області, зберігши високі мо-

ральні та ділові якості. За свою п’ятидесятирічну трудову та тридцятирічну наукову діяльність здо-

був найвищі наукові ступені й звання. Практичним здобутком його наукової кар’єри є понад 370 

наукових і ще декілька десятків науково-публіцистичних праць, зареєстровані раціоналізаторські 

пропозиції, неординарні ідеї.

Андрушків Б. М. захоплюється літературною діяльністю. Він видав понад 30 художніх і науко-

во-публіцистичних книг.

З ініціативи Андрушківа Б. М. засновано ряд іменних премій відомих в Україні та світі людей, 

у тому числі І. Пулюя, С. Подолинського, В. Вихруща, впроваджено нагороди — Золота медаль 

імені Туган-Барановського, яку вручає Академія економічних наук за визначні заслуги в галузі 

економічних наук, орден українського козацтва імені Байди Вишневецького та орден князя Кон-

стянтина Острозького якого вручають за визначні заслуги у розвитку соціальної сфери.

Богдан Миколайович — має ряд державних і міжнародних нагород. За результатами творчої 

діяльності НАН України включила його прізвище до «Сучасної енциклопедії України».

За ініціативи Б. М. Андрушківа створено україно-польський вищий навчальний заклад — Тер-

нопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ) та Академію Соціального 

Управління (АСУ).

Андрушків Б. М. користується авторитетом і пошаною серед керівників і населення області, 

його багаторазово обирали депутатом обласної, районної та міської рад. Державними органами 

влади, громадськістю його здобутки на виробництві, в галузях науки, техніки, літератури достой-

но відзначено численними відомчими відзнаками. Серед яких: медаль «Ветеран праці» (1987);

лауреат Всеукраїнської премії ім. Братів Лепких (1996);

золота медаль ім. Туган-Барановського АЕНУ (1998);

орден Дмитра (Байди) Вишневецького Українського козацтва (1999);

міжнародний орден Миколи Чудотворця (2002);

міжнародна медаль: «За віру і труд»;

почесною грамотою Верховної Ради України;

грамоти міністерств і відомств.

На даний час він завідувач кафедрою «Менеджменту підприємницької діяльності» Тернопіль-

ського Національного технічного університету імені Івана Пулюя, член Президії Академії еконо-

мічних наук України, Президент Академії соціального управління. Керівник фонду неординарних 

ідей і проектів. Очолювана ним кафедра не одно раз займала перші місця серед кафедр універси-

тету за результатами рейтингу. Очолює спеціалізовану раду за спеціальність 08.00.04. економіка та 

управління підприємствами.

Дай Бог йому здоров’я, сили і наснаги надалі жити і творити на прославу науки, рідного краю 

і України.
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