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До 70-річчя  
АКАДЕМІКА-ЗАСНОВНИКА АКАДЕМІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ,  

ДОКТОРА ЕКОНОМІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА  
 

БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА АНДРУШКІВА 
 

Богдан  Миколайович Андрушків  народився 
19 червня 1947 року в селі Метенів Зборівського рай-
ону на Тернопільщині. Від механізатора до одного з 
перших керівників у обласній раді та обласній дер- 
жавній адміністрації — така його життєва дорога. Ба-
тько двох дітей. Має п’ять онуків. Член Національної 
спілки письменників України. Доктор економічних 
наук, професор, член президії Академії економічних 
наук України. Президент Академії соціального управ-
ління. Автор чотирьохсот наукових праць, багатьох 
монографій, навчальних посібників та підручників з 
економічної тематики. Має десять авторських свідоцтв 
на раціоналізаторські пропозиції і патенти. Заслуже-
ний діяч науки і техніки України. Про автора напи-
сано ряд книг, автобіографічних нарисів, він пред- 
ставлений в енциклопедичних словниках НАН Укра-
їни, НТШ, «Тернопільському Енциклопедичному 
Словнику», ін. 

Але мало хто знає про ще одне захоплення Бог-
дана Миколайовича — художнє та публіцистичне 
слово. Його літературні твори відзначаються спосте- 
режливістю, філософським підходом, легким гумо-
ром... Перша художня книжка «Хліб для розуму» 
(1993 р.) популярна у читачів і перевидавалася тричі. 

За переконаннями Богдана Андрушківа, всі наші 
співвітчизники причетні до творення історії України — 
вільної, незалежної. Ми повинні пробудити в кож-
ного, хто в ній живе, почуття гордості за свою Вітчиз-
ну та викоренити зі своєї свідомості все, що принижує 
гідність українця. Власне, цими міркуваннями була 
продиктована спроба висвітлити в художньо-публіци-
стичній формі період визвольних змагань Української 
Повстанської Армії. Про нього автор розповів у кни-
жці «Невигойний біль», що вийшла 1994 року. В роз-
ширеному варіанті це видання побачило світ 2002 року 
під назвою «Тернистими стежками» при художньому 
оформленні заслуженого художника України Ярослава 
Омеляна. 

Богдан Андрушків подарував читачам також кі-
лька саркастично-гумористичних книг, в яких зобра-
жено деякі сторони нашого життя в період тоталіта- 
ризму та перебудови.  

Загалом у доробку автора — понад сорок різно- 
жанрових художніх та публіцистичних творів. 

Будучи обраним головою обласної організації То-
вариства охорони пам’яток історії та культури, не 
лише написав нариси з цієї тематики, серед яких «Про 
що співає на історичних вітрах ковила сивих козаць-
ких могил», а й своїми зусиллями побудував на Збо- 
рівщині пам’ятник 2,5 тис. загиблих козаків, біля Бу-
динку профспілок — пам’ятник Ангелу — символу 
профспілок, охоронцю бідних і знедолених. Також  
Б. Андрушків причетний до відзначення та побудови 
пам’ятного знака з нагоди 365-річчя заснування 
с. Байківці на Тернопільщині й пам’ятного знака з на-
годи Дня знань у ТНТУ.  

Працюючи в ТНТУ, на кафедрі створив музей за-
собів управління та економічно-управлінської літера-
тури тоталітарного періоду, спецраду із захисту канди-
датських та докторських дисертацій, перше в цей час 
у Західній Україні наукове фахове електронне видання 
«Соціально-економічні проблеми і держава». Член ре-
дколегії низки наукових, художніх і науково-популяр-
них збірників та журналів. 

З ініціативи Б. Андрушківа створено україно-
польський вищий навчальний заклад — Тернопіль- 
ський інститут соціальних та інформаційних техноло-
гій, Фонд неординарних ідей і проектів, Академію со-
ціального управління. Завдяки йому й за його підтри-
мки отримали наукові ступені та звання кандидата, 
доктора, доцента і професора близько 50 науковців. 

Окрім цього, він заснував ряд премій імені відо-
мих в Україні та світі наших земляків, серед яких пре-
мії ім. І. Пулюя, ім. В. Вихруща, ім. С. Подолинського 
і впроваджено нагороди — Золоту медаль імені Байди-
Вишневецького, ордени українського козацтва ім. 
Байди-Вишневецького і князя Костянтина-Острозь-
кого, які вручають за визначні заслуги в розвитку еко-
номіки, соціальної сфери та ін. 

Богдан Миколайович має багато галузевих, ві-
домчих, державних та міжнародних нагород, лауреат 
всеукраїнської премії ім. братів Богдана та Левка Леп-
ких, Почесний професор ТНТУ. 

За результатами творчої діяльності НАН України 
занесла його прізвище до «Енциклопедії сучасної Ук-
раїни». 

Державні органи влади, громадськість його здо- 
бутки на виробництві, в галузях науки, техніки, літе-
ратури достойно відзначили наступними нагородами: 

• медаль «Ветеран праці» (1987); 
• всеукраїнської премія ім. братів Лепких 

(1996); 
• золота медаль ім. М. Туган-Барановського 

АЕНУ за визначні заслуги в економічній науці (1998); 
• орден Дмитра (Байди) Вишневецького Україн-

ського козацтва (1999); 
• почесне звання «Заслужений діяч науки і тех-

ніки України» (1992); 
• міжнародний орден Миколи Чудотворця 

(2002); 
• міжнародна медаль «За віру і труд» (2005); 
• Почесна грамота Верховної Ради України 

(2006); 
• орден «За заслуги » (2007); 
• Відзнака: «Честь і слава Тернопільщини»; 
• Відзнака АЕНУ за визначні заслуги у розвитку 

економіки України; 
• Відзнака АВОУ за визначні заслуги у розвитку 

освіти України; 
• численні грамоти міністерств і відомств. 
Богдан Андрушків — ініціатор створення наукової 

школи «Регіональні та міжрегіональні аспекти підтримки 
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соціально-економічної реформи, інноваційні контексти 
розвитку підприємництва». 

 
Довідково: Школа заснована у 2007 році в Терно-

пільському національному технічному університеті імені 
Івана Пулюя. 

За останніх п’ять років представники школи брали 
участь у здійсненні ряду міжнародних науково-практич-
них проектів, зокрема «Українсько-польсько-американ-
ський Консорціум з удосконалення менеджмент-освіти в 
Україні (CEUME)» за фінансової підтримки Агентства 
Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку 
та «Розвиток корпоративного управління в Україні» за 
фінансової підтримки Міжнародної Фінансової Корпора-
ції (МФК).  

 
Організовано щорічні науково-практичні конфе-

ренції і позапланові регіональні науково-практичні се-
мінари, наукові дослідження актуальної тематики: 
«Науково обґрунтована реструктуризація регіону» і 
«Стратегія розвитку туристично-рекреаційного бізнесу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

регіону», «Інноваційні підходи в управлінні нав-
чально-науково-виробничими системами в умовах су-
спільних та інституційних трансформацій». Учасники 
школи працювали над науковими дослідженнями, ро-
зробленням науково-методичних і навчальних матері-
алів, брали участь у конкурсах удосконалення навча-
льних методів викладання бізнес-дисциплін та неод-
норазово перемагали в них.  За останні роки підгото-
влено й успішно захищено одну докторську та 10 кан-
дидатських дисертацій. 

Наукова школа розробила теоретичні обґрунту-
вання нових ідей, на які отримані авторські права. 

Надзвичайно плідним для науковця, письмен-
ника став період між його 60- та 70-річчями. Одна за 
одною побачили світ: «Світ очима художника», «Рек-
вієм за втраченими можливостями», «Кафедра…»,  на-
вчальні посібники, монографії та інші друковані ви-
дання, що викликали певний резонанс у наукових та 
літературних колах. 

Дай, Боже, нашому ювіляру створити ще багато 
художніх, наукових, публіцистичних творів! 

 
Президія Академії економічних наук України, 

Вчена рада Інституту економіки 
промисловості НАН України, 

Редколегія журналу  
«Вісник економічної науки України», 

Надія Моховик,  
член Національної спілки журналістів України 

 

 

  


