
Відтепер щороку в середині
пам’ять Богдана Гаврилишина – пластуна
якого називали найвпливовішим українцем
друг Богдан народився, а минулоріч 24
Попри те, що Богдан Гаврилишин змінивПопри те, що Богдан Гаврилишин змінив
один із найвпливовіших світових майданчиків
найвищого рівня та був видатним ученим
не дуже відома пересічним українцям
ситуацію.

середині жовтня ми вшановуватимемо
пластуна з майже 80-літнім “стажем”,
українцем світу. 19 жовтня 1926 року

24 жовтня відійшов на Вічну Ватру.
змінив долі кількох держав, створивзмінив долі кількох держав, створив
майданчиків для спілкування осіб

ученим із менеджменту, його постать
українцям. Ми спробуємо виправити цю





Богдан Гаврилишин народився 19 жовтня 1926 року в
воєводства, Польської Республіки. Його батько був сусідом Марка
близько 10 га землі між м. Бучачем і с. Жизномиром, де згодом збудував
Три роки Богдан навчався у початковій школі в с. Жизномирі. Потім
після приходу радянської влади перетворили на середню школу
навчальному році 1943/44 — у Дрогобицькій гімназії.
Під час Другої світової війни у 1944 року Гаврилишина вивозять
для переміщених осіб, а 1947 року виїжджає до Канади, де працює
участь у діяльності профспілок.участь у діяльності профспілок.
1952 року Богдан Гаврилишин здобуває ступінь бакалавра, а у
в Торонтському університеті. У 1954—1960 роках обіймає посади
З 1960 року мешкає у Швейцарії. 1976 року здобуває ступінь з економіки
У 2010 році Б. Д. Гаврилишиним було засновано Благодійний
нової генерації молодих українців, здатних на власному досвіді
Європи та сформувати критичну масу людей, яка трансформує Україну
24 жовтня 2016 року о 5-й ранку п. Богдан помер у родинному
рідному селі Богдана Гаврилишина – Коропці.

містечку Коропець, Бучацького повіту, Тернопільського
Марка Каганця. 1930 року батько Б. Гаврилишина придбав
збудував дім, який зберігся донині.
Потім — у польськомовній Бучацькій державній гімназії, яку

школу. З вересня 1941 року навчався у Чортківській гімназії, а в

вивозять до Третього Рейху. Після 1945 року він перебуває у таборі
працює лісорубом, організовує вечірні класи для українців, бере

у 1954 році — магістра за спеціальністю «інженер-механік»
посади з дослідництва, інженерної справи, менеджменту в Канаді.

економіки у Женевському університеті.
Фонд «Богдана Гаврилишина», місією якого стала підготовка

досвіді осягнули особливості функціонування найкращих країни
Україну.
колі у своїй квартирі у Києві. Прах поховано на кладовищі у



СвітоглядСвітогляд
Богдан Дмитрович не раз публічно казав, що проголошення незалежності
Він акцентує на тому, що в Україні дуже високий рівень науки
сили:
«Я можу це порівняти, бо бував у різних країнах. Виходить навіть
допомагати Україні робити реформу освіти, а у тій самій країнідопомагати Україні робити реформу освіти, а у тій самій країні
слабенькими. Вони не вміють добре читати і писати по-англійськи
Випускники середньої школи, я не раз зустрічався з ними — це вже
Однією з найважливіших умов настання кращого життя Богдан
технологій і прискорення ринкових реформ.
На ідею, так званого, єднання України у слов'янському союзі, то
що Росія і Білорусь не допоможуть Україні вийти на вищий рівень
свої природні ресурси, на експорт нафти і газу, а не на інтенсивні
приміром, Японія чи Південна Корея — країни, що не мають енергоносіїв

СвітоглядСвітогляд
незалежності України він вважав найщасливішою миттю у житті.

науки. Він аргументовано заперечує всі закиди про відтік наукової

навіть такий парадокс. Приїздять сюди фахівці з США начебто
країні, цебто в США, 30 відсотків випускників середніх шкіл є дужекраїні, цебто в США, 30 відсотків випускників середніх шкіл є дуже
англійськи, не кажучи вже про інші мови. В Україні такого нема.

вже освічені люди», — цитату взято з книжки Ігоря Шарова.
Богдан Гаврилишин вважав якнайшвидше впровадження новітніх

то Гаврилишин мав глибоке переконання, ще на початку 2000-х,
рівень життя і розвитку. Та ж Росія і надалі покладатиметься на

інтенсивні фактори економічного зростання, як це здійснюють,
енергоносіїв.



Кавалер Ордена 

Богдана Гаврилишина нагороджено Орденом Свободи
нагороджені іноземці (Б.Г. зберіг громадянство Канади
Президент України, нагородивши Богдана Дмитровича
міжнародного авторитету Української держави,міжнародного авторитету Української держави,
діяльність”. Серед інших кавалерів Ордену Свободи
сенатор Джон Маккейн, Джордж Сорос, екс-віце-президент

Кавалер Ордена Свободи

Свободи – найвищим орденом України, яким можуть бути
Канади). Відповідний указ 21 жовтня 2016 року видав

Дмитровича за “визначний особистий внесок у піднесення
багаторічну плідну наукову та благодійницькубагаторічну плідну наукову та благодійницьку

Свободи – король Швеції Карл XVI Густав, американський
президент США Джо Байден та очільники 10 держав.



Участь в УПАУчасть в УПА
Богдан Гаврилишин був занадто юним,

проте він “працював для УПА один день”. Влітку
коли один із них зупинився у Славську (містечкуколи один із них зупинився у Славську (містечку
й, пропонуючи освіжаючі напої, пошепки агітували
місія була захоплююча, проте погано закінчилась
“запрошення” до Німеччини, від якого було важко
жорстокої дисципліни, поганої їжі й жодного “світла

Участь в УПАУчасть в УПА
, щоб вступити в УПА (в 1944 р. йому було 18 років),

Влітку 1944 р. німецькі дивізії вивозили потягами на схід, і
містечку на Львівщині), Богдан разом із другом ходили вагонамимістечку на Львівщині), Богдан разом із другом ходили вагонами

агітували вояків втекти з потяга й приєднатися до УПА. “Наша
закінчилась. Нас зловили німці й ми отримали щось на зразок

важко відмовитись. Потім був майже рік важкої праці,
світла в кінці тунелю” до травня 1945-го”.



Відвідав 90 
За своє життя Богдан Гаврилишин відвідав понад

“Доля була дуже щедрою до мене. Мої мрії пізнати світ здійснювалися
навчання менеджменту я став багато подорожувати з різними
зробив щось корисне. Я не подорожував у ролі туриста”. Ззробив щось корисне. Я не подорожував у ролі туриста”. З
перебування в Індії, Японії, Австралії, Аргентині, Ірані,
відчував в Україні, Швейцарії та Канаді.

90 країн
понад 90 країн на всіх континентах, крім Антарктиди.

здійснювалися. Після обрання директором Центру
різними цілями до різних країн. У кожній з країн я

З особливими емоціями Гаврилишин згадував своєЗ особливими емоціями Гаврилишин згадував своє
Бразилії, Чилі та Венесуелі. Але вдома він себе



Створив Давоський

Богдан Гаврилишин був співзасновником
Міжнародний інститут менеджменту, він започаткувавМіжнародний інститут менеджменту, він започаткував
подальшому переріс у всесвітню платформу для
підписано Декларацію між Грецією і Туреччиною в
На річних зборах 1994 року, міністр закордонних
Арафат досягли попередньої згоди Щодо Гази і Єрихона

Давоський форум

Світового економічного форуму в Давосі. Очолюючи
започаткував Європейський форум менеджменту, який узапочаткував Європейський форум менеджменту, який у

спілкування між світовими лідерами. У Давосі було
в 1988 році, завдяки якій між ними припинилась війна.

справ Ізраїлю Шимон Перес і лідер Палестини Ясір
Єрихона.



Підтримав першу українську

1995 року Велика Британія передала Україні
як “Академік Вернадський”. Українська сторона
стерлінгів. А от на відправлення першої експедиції
фіаско, якби наші вчені не вийшли на Богдана Гаврилишина
“Відродження”. Почувши про цю проблему,“Відродження”. Почувши про цю проблему,
антарктичній групі – фонд виділив кошти на експедицію

українську експедицію в Антарктиду

Україні антарктичну станцію “Фарадей”, тепер відому
сторона придбала цю станцію за символічний 1 фунт

експедиції в Антарктиду коштів не було. Все закінчилося б
Гаврилишина, який тоді очолював міжнародний фонд

Богдан Дмитрович допоміг першій українськійБогдан Дмитрович допоміг першій українській
експедицію.



Був радником президентів
З часу української незалежності Богдан Гаврилишин

прем’єр-міністрів, голів Верховної Ради. Про цей досвід
Леоніда Кравчука: “Я його поважаю і дотепер, він був гарний
93-му я від руки написав для нього десять правил ринкової
президента-втікача: “З усіх, чиїм радником я працював, лишепрезидента-втікача: “З усіх, чиїм радником я працював, лише
не знає, як поводитися з економікою держави: “Навчіть
ставши президентом, людина змінилася, вважав Гаврилишин
навіть сказав, що він перетворився на хвору людину. У Януковича 
оком: мати абсолютну владу і мати абсолютне багатство

президентів
Гаврилишин був радником декількох Президентів України, 
досвід він неодноразово ділився своїми спогадами. Про 

гарний політик, але він про економіку нічого не знав… У 
ринкової економіки”. Неоднозначні спогади в нього були про 

лише одна людина відкрито і відверто сказала мені, щолише одна людина відкрито і відверто сказала мені, що
Навчіть мене!” І то був, як не дивно, Віктор Янукович”. Але 
Гаврилишин. “Він став якоюсь спотвореною людиною. Я б 

. У Януковича були лише два бажання, помітні неозброєним
багатство”.



БлагодійнийБлагодійний Фонд Богдана Фонд Богдана 
Ключовим проєктом Благодійного фонду Богдана

програма «Молодь змінить Україну», яка з 2012
Гаврилишина, залучивши понад 500 активних молодих
Гаврилишина. На базі Програми було створено АсоціаціюГаврилишина. На базі Програми було створено Асоціацію
червня 2014 року конференцією «Трансформація почалась
метою покращення комунікації між учасниками Програми
думками і набутим досвідом, брати участь в експертних
провідних фахівців із різних сфер, а також зустрічатися
За роки існування програми «Молодь змінить Україну»
500 молодих, професійних та активних українців.

Фонд Богдана Фонд Богдана ГаврилишинаГаврилишина
Богдана Гаврилишина була довгострокова повторювана

2012 по 2017 роки реалізовувалася Фондом Богдана
молодих людей. З 2018 р. втілюється Фондом родини Богдана

Асоціацію учасників. Вона розпочала свою діяльність 5Асоціацію учасників. Вона розпочала свою діяльність 5
почалась?», яка відбулася в МІМ-Київ. Асоціація створена з

Програми, задля того, щоб вони змогли обмінюватись
експертних дискусіях, відвідувати практичні семінари від

зустрічатися з цікавими та успішними людьми.
» (з 2012 по 2018 рр.) до участі в ній долучились понад



“Проживши три чверті
поза межами Українипоза межами України
представлявся: “Богдан
українець”.

чверті свого життя
України, я завжди і всюдиУкраїни, я завжди і всюди

“Богдан Гаврилишин,


