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ДО 75-РІЧЧЯ
АКАДЕМІКА-ЗАСНОВНИКА АЕНУ
АНДРУШКІВА БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА

Б. М. Андрушків народився у с. Метенів, Зборівського району, Тернопільської області. пройшов життєвий шлях від копнувача зернового комбайна до
перших осіб області. Працював механізатором, інженером, економістом, керівником підприємства, — головою рай плану, заступником голови Збаразького рай
виконкому Тернопільської області, заступником голови Тернопільської обласної планової комісії, заступником і першим заступником голови Тернопільської
обласної державної адміністрації, заступником голови
обласної ради, головою Тернопільської обласної ради
профспілок.
Б. М. Андрушків відомий на Тернопіллі й в Україні вчений, письменник і громадський діяч. Свій
життєвий шлях він, справді, активно пройшов досягнувши високих посад, при тому зберігши високі моральні та ділові якості. За свою більш як п'ятдесяти
п'ятирічну трудову та наукову діяльність здобув найвищі наукові ступені й звання. Практичним здобутком
його наукової кар'єри є десятки навчальних посібників, підручників, монографій, більше 700 інших наукових та науково-публіцистичних праць, раціоналізаторських пропозицій, патентів, неординарних ідей, заснування фахового видання «Соціально-економічні
проблеми і держава» та спец. ради Д 58.052.02 при
ТНТУ, лабораторії «Еліта» тощо. Він був причетним
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до заснування і становлення не лише до Академії економічних наук України, а і Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з
часу створення першого факультету до присвоєння
йому звання Національного. На даний час є членом
редколегій ряду фахових і суспільно-громадських видань в Україні.
Його підручник «Основи менеджменту» та наукова робота «Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку» представлялися до Державної премії, а посібник «Основи теорії і практика
управління» отримав відзнаку акціонерного банку
«Інко», як кращий посібник в Україні серед видань на
подібну тематику.
Щоб наповнити соціальний сектор Академії економічних наук соціальною компонентою, підготовив
і видав фундаментальну книгу «Основи соціального
менеджменту (теоретичні положення та прикладні
механізми) (Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2007.
1024 с.), створив громадську Академію соціального управління та Фонд реєстрації неординарних ідей і проєктів, які успішно функціонують до сьогодні.
Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та
підприємництва, яку він очолював у свій час, відкрила
ряд актуальних спеціальностей і у рейтингу, в останні
роки займає передові позиції і перші місця в Тернопільському національному технічному університеті
імені Івана Пулюя. Викладає проблеми теорії і практики менеджменту, антикризове управління, економічну та майнову безпеку, прикладні аспекти ринку
інновацій тощо.
За ініціативи Б. М. Андрушківа в університеті
створено єдиний в Україні музей засобів управління та
економічної літератури тоталітарного періоду, (за цією
темою видано книгу, організовано телепередачі по
Українському телебаченню), україно-польський вищий навчальний заклад — Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій (ТІСІТ) та ін.
Працюючи головою обласної ради профспілок з
ініціативи Б. М. Андрушківа засновано ряд іменних
премій відомих в Україні та світі людей, у тому числі
І. Пулюя, В. Вихруща, С. Подолинського. Впроваджено нагороди — Золоту медаль імені Туган-Барановського, яку вручає Академія економічних наук України за значні заслуги в галузі економічних наук, орден
українського козацтва імені Байди Вишневецького,
орден князя Костянтина Острозького, відзнаку: «ОRА
еt LABORA» (молись і працюй), «За визначні заслуги
розвитку науки, освіти та економіки, якими нагороджувались члени АЕНУ у ювілейні дати та до професійних свят.
Вже вісім років поспіль в ТНТУ організовує Всеукраїнські науково-практичні конференції присвячені
першому президентові АЕНУ, академіку НАН України
М. Г. Чумаченку.
Богдан Миколайович має багато галузевих, відомчих, державних та міжнародних нагород, Почесний професор ТНТУ — заслужений діяч науки і тех-
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ніки України, нагороджений державним орденом «За
заслуги», Грамотами Верховної ради та Кабінету Міністрів України, відзнакою Президента України «Хрест
Івана Мазепи»: «Честь і слава Тернопільщини», багатьма іншими галузевими відзнаками, в т.ч. і міста
Тернополя. За результатами творчої діяльності НАН
України включила його прізвище до «Сучасної енциклопедії України».
Б. М. Андрушків користується авторитетом і пошаною як в ученому світі України, так і серед керівників і населення області, його багаторазово в свій час
обирали депутатом обласної, міської та районних рад.
На даний час член федерації учених України від Тернопільщини.
Про науковий і літературний життєвий шлях
Б. М. Андрушківа написано декілька книг та ряд статей в регіональних та всеукраїнських засобах масової
інформації, енциклопедичних довідниках, ювілейних
виданнях структур і органів, де він працював.
Б. М. Андрушків захоплюється літературною діяльністю. Він видав понад 40 художніх і науково-популярних книг. Лауреат Всеукраїнської літературної
премії імені братів Лепких, Ковальчука та ін.
Його літературні твори відзначаються спостережливістю, філософським підходом, легким гумором...
Будучи в свій час обраним головою обласного товариства охорони пам'яток історії культури і старовини не лише написав історичні нариси з цієї тематики, серед яких «Про що співає на історичних вітрах
ковила сивих козацьких могил», «Некрополі Тернопільщини», співавтор книги «Некрополі України»
тощо, але й своїми зусиллями побудував на Зборівщині пам'ятник 2.5 тис. загиблих козаків в Українопольській війні, біля будинку профспілок пам'ятник
Ангелу — символу профспілок охоронцю бідних і знедолених. З його ініціативи організовано відзначення та
побудова пам'ятного знака з нагоди 365-річчя заснування відомого с. Байківці на Тернопільщині та ін.
Завдяки йому, та при його підтримці отримали
наукові ступені та звання кандидата, доктора, доцента
та професора близько 50 науковців.
Крім цього, власне ним для активізації громадської активності засновано ряд згадуваних премій відомих в Україні та світі учених — людей, наших земляків,
які вручаються за визначні заслуги в розвитку освіти,
науки, економіки, соціальної сфери та ін.
Він є ініціатором створення наукової школи: «Регіональні та міжрегіональні аспекти підтримки соці-

ально-економічної реформи, інноваційні контексти
розвитку підприємництва».
Надзвичайно плідним для дійсного члена АЕНУ,
науковця, письменника виявився період після 70річчя. Нестабільна економічна ситуація в Україні, що
у багатьох випадках пояснюється політичними протистояннями, збуджує творчу ініціативу не лише пересічних громадян, державних службовців та науковців,
а особливу активність викликала в Б. М. Андрушківа.
Одна за одною розробляються пропозиції з удосконалення господарських механізмів в масштабах національної економіки, інші — з покращення соціальної
політики. Ще інші — добору феноменологічних альтернатив розвитку економіки України на засадах реалізації інтегрованої концепції економічного зростання
з обґрунтуванням домінантних об'єктів і обсягів виробництва.
Власне в цей період одна за одною побачили світ
його навчальні посібники, монографії, статті та книги.
Серед них певний резонанс, в наукових та літературних колах, викликали актуальні масштабні видання:
«Основи соціального менеджменту», «Метатеорія менеджменту життя», що присвячена вирішенню проблем суїциду у нашій державі, «Туризм України: економічні та організаційні механізми становлення», «Антикризове управління… антирейдерство», «Економічна мудрість…» «Наративи з проблем формування
інституційних засад Економічної Конституції України», «Повний господарський розрахунок — шлях підвищення ефективності територіальної одиниці забезпечення її сталого розвитку», «Інноваційні засоби
розвитку нетрадиційних джерел енергії у соціогуманітарному комплексі України», «Ресурсономіка», «Стратегія розвитку адміністративного району», «Організація та менеджмент самодіяльного музею…», «Кафедра:
особливості еволюції вузівської науки в умовах суспільної революції» та інші, які побачили світ під грифом
АЕНУ.
В науці та літературному світі ці своєрідні видання, з усією відвертістю, дають оцінку сьогоднішньої соціально-економічної ситуації в державі та
пропонують конкретні шляхи вирішення назрілих
проблем, виходячи з високих духовних міркувань
Б. М. Андрушків продовжує перебувати у творчому
пошуку публікуючи свої світоглядні роздуми не лише
у фахових виданнях, а і в періодиці та Інтернеті популяризуючи життя і діяльність АЕНУ.

Президія Академії економічних наук України,
Вчена рада Інституту економіки
промисловості НАН України,
Редколегія журналу
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