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 У червні  2012  року дійсному члену Академії
економічних наук України, президенту Академії соці-
ального управління, завідуючому кафедри менеджмен-
ту підприємницької діяльності Тернопільського націо-
нального університету імені Івана Пулюя, виповнилося
65 років.

Андрушків Богдан Миколайович народився
на Зборівщині, Тернопільської області. Закінчив фінан-
сово-економічний інститут. Він відомий в Україні й  на
Тернопіллі учений, письменник і громадський діяч.
Свій життєвий шлях пройшов від механізатора до
першого керівника області, зберігши високі моральні
та ділові якості. За свою п’ятдесятирічну трудову та
тридцятирічну наукову діяльність здобув найвищі
наукові ступені й звання. Практичним здобутком його
наукової кар’єри стали понад 370 наукових та понад
двох десятків науково-публіцистичних праць; за-
реєстровано раціоналізаторські пропозиції, неорди-
нарні ідеї. Захоплюється літературною діяльністю, ви-
дав понад 30 художніх і науково-публіцистичних книг.

З ініціативи пана Андрушківа засновано ряд імен-
них премій відомих в Україні та світі людей, зокрема:
І. Пулюя, С. Подолинського, В. Вихруща, упрова-
джено нагороди – Золота медаль імені Туган-Бара-
новського, яою нагороджує Академія економічних
наук за визначні заслуги в галузі економічних наук,
орден українського козацтва імені Байди Вишневець-
кого та орден князя Костянтина Острозького, яким
нагороджують за визначні заслуги в розвитку соці-
альної сфери.

Богдан Миколайович має ряд державних і між-
народних нагород. За результатами творчої діяльності,
НАН України включено його прізвище до „Сучасної
енциклопедії України”.

За ініціативи Богдана Андрушківа створено
україно-польський вищий навчальний заклад –
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних
технологій (ТІСІТ) та Академію Соціального Управл-
іння (АСУ).

Діяч користується авторитетом і пошаною серед
керівників і населення області, його багаторазово
обирали депутатом обласної, районної та міської рад.
Державні органи влади, громадськість неодноразово
визнавали його здобутки на виробництві, у галузях
науки, техніки, літератури:

медаль „Ветеран праці” (1987);
лауреат Всеукраїнської премії ім. Братів Леп-

ких (1996);
золота медаль ім. Туган-Барановського АЕНУ

(1998);
орден Дмитра (Байди) Вишневецького Україн-

ського козацтва (1999);
міжнародний орден Миколи Чудотворця (2002);
міжнародна медаль : „За віру і труд”;
почесна грамота Верховної Ради України;
грамоти міністерств і відомств.

Наразі Богдан Андрушків – завідувач кафедрою
„Менеджменту підприємницької діяльності” Терно-
пільського Національного технічного університету імені
Івана Пулюя, член Президії Академії економічних наук
України, Президент Академії соціального управління.
Керівник фонду неординарних ідей і проектів. Очолю-
вана ним  кафедра неодноразово посідала перші місця
серед кафедр університету за результатами рейтингу.
Очолює спеціалізовану раду за спеціальністю
08.00.04. – „Економіка та управління підприємствами”.

 Дай Бог йому здоров’я,  сили  й наснаги  надалі жити
і творити на прославу науки, рідного краю та України.
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65-ліття від дня народження
доктора економічних наук, професора,

заслуженого діяча науки і техніки України,
академіка-засновника Академії
економічних наук України

АНДРУШКІВА БОГДАНА МИКОЛАЙОВИЧА!


