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Економічний
факультет

Випускник економічного факультету Національного
університету «Острозька академія», посів шосту сходинку у 
 рейтингу найкращих економістів (Top Economic Thinkers) за 
 версією Forbes.
Forbes уже вдруге представляє рейтинг найкращих
українських економістів.

До  нього увійшли лідери громадської думки, які визнають себе
українцями й  отримали освіту в  Україні. Сьогодні Олександр
Талавера працює професором Бірмінгемського університету
(Великобританія).

Олександр Талавера



Вікторія Файчук

Випускниця економічного
факультету, Професорка коледжу
ім. Густава Адольфа Мінесота
(США)

Економічний
факультет



Економічний
факультет

Випускник економічного факультету Національного
університету «Острозька академія», асоційованого
професора факультету фінансів Університету Квебек, м.
Монреаль (Канада). 

Працював у Lehman Brothers (нині Barclays Capital) та в
інших фінансових компаніях. Є членом Американської
фінансової асоціації (AFA), Асоціації фінансового
менеджменту (FMA), і Американської бухгалтерської
асоціації (ААА). 

Іван Стецюк



Випускник інституту права ім. Малиновського, радник із
регуляторних питань компанії «Шелл» в Україні із жовтня
2012 року по травень 2015 р, із червня 2013 року –
обраний інвесторами співголовою Енергетичного
комітету Американської Торгової Палати (АТП). 

На даний час працює інспектором в офісі Бізнес-
омбудсмена у м.Києві, який очолює литовський
єврокомісар Альгірдас Шемета. Рада бізнес-обмудсмена є
постійно діючим консультативним дорадчим органом при
Кабінеті міністрів України і розглядає скарги від бізнесу
на діяльність органів державної влади.

Олег Крикавський
Інститут права
ім. Малиновського



Інститут права
ім. Малиновського

Володимир Бучко
Випускник інституту права ім.
Малиновського, директор юридичного
департаменту у Мністерстві енергетики
України



Владислав Берковський

Випускник факультету мінародних відносин, виконавчий
директор Українського культурного фонду, раніше
працював директором у Центральному державному
кінофотофоноархіві України ім. Пшеничного

Факультет міжнародних
відносин



  Фабіян Юлія Миколаївна ― магістр Міжнародних
відносин ― 2013 - Міністерство закордонних
справ України (працювала до 2015 року).

 Андрукевич Яна Олексіївна - магістр Міжнародних
відносин  2013 - Міністерство закордонних справ
України, спеціаліст відділу управління юридичного
забезпечення (працювала до 2014 року)

 Горбатюк Аліна Миколаївна ― магістр
Міжнародних відносин  2013― секретар посла
Єгипету Посольства Арабської Республіки (м. Київ)
 

Факультет
міжнародних
відносин



Факультет політико-

інформаційного менеджменту

Ольга Решетилова-

Кобилинська

Випускниця факультету політико-інформаційного
менеджменту, координаторка ГО «Медійна
ініціатива за права людини», Менеджерка
проектів у Українська Гельсінська спілка з прав
людини - УГСПЛ,  входить в топ-100 жінок України

https://www.facebook.com/Ugspl/


Павло Булгак
Випускник факультету політико-інформаційного
менеджментуЮ радник Міністра молоді та спорту
Кабінету Міністрів України, провідний політичний
консультант. Раніше працював провідним експертом у
Аналітичному центрі "Відкрита політика"

Факультет політико-

інформаційного менеджменту



Гуманітарний факультет

Андрій Гнаповський

Випускник гуманітарного факультету, працює в
Державна служба України з етнополітики та
свободи совісті. Раніше працював  у
Секретаріаті Уповноваженого ВРУ з прав
Людини.

https://www.facebook.com/dess.gov.ua/


Алла Тинкевич

Випускниця гуманітарного факультету,
cпеціаліст з координації проектів
Представництво ООН в Україні

Гуманітарний факультет



Випускники -

Ґрантодавці
Острозької

академії

Спільна ініціатива першого випуску - тих, хто
вступав на бакалаврські освітні програми
відродженої Острозької академії.

“Випускники вирішили, що варто спільними
зусиллями зібрати кошти для такого гранту,
аби підтримати теперішніх студентів, які
добре навчаються, але мають матеріальні
труднощі”, - Дмитро Шевчук

Спільними зусиллями вдалось зібрати близько
70 тисяч гривень, які були спрямовані на
повне або часткове покриття витрат на
навчання шести студентів з різних
факультетів. 



Сайт Острозької академії
https://www.oa.edu.ua/

Сайт Асоціації випускників Острозької
академії
https://alumni.oa.edu.ua/

Контакти


