До дня відповідальності людини та
вшанування пам’яті Богдана Гаврилишина

ПРОСВІТНИЦЬКА ВИХОВНА ГОДИНА ІЗ ВШАНУВАННЯ
ПАМ’ЯТІ БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА
Верховна Рада встановила всеукраїнський День відповідальності
людини, який буде відзначатися щороку 19 жовтня, у день народження
видатного українця, автора “Декларації відповідальності людини” Богдана
Гаврилишина.
За відповідне рішення 16 липня проголосували 308 із 356 народних
депутатів:
«Враховуючи необхідність якісного перетворення українського
суспільства у контексті розуміння та підвищення рівня відповідальності, а
також вшанування пам’яті великого українця – Богдана Дмитровича
Гаврилишина, автора «Декларації відповідальності людини», Верховна Рада
України постановила установити в Україні Всеукраїнський День
відповідальності людини, який відзначати щорічно 19 жовтня.
Богдан Дмитрович Гаврилишин був відомим у світі вченим, членом
Римського клубу, Світової академії мистецтв та науки, Міжнародної академії
менеджменту, співзасновником бізнес-школи «МІМ-Київ», Міжнародного
інституту менеджменту в Індії («МІМ-Делі»), співзасновником Всесвітнього
економічного форуму в Давосі, автором книг «Залишаюсь українцем»,
«Дороговказами в майбутнє. До ефективних суспільств», радником першого
президента Україні, чотирьох голів Верховної Ради та трьох прем’єрміністрів.
Богдан Гаврилишин, працюючи на світовому рівні як член Наглядової
ради Міжнародної академії мистецтва та науки, ще на початку 2010-х дійшов

висновку, що однією з передумов виконання Загальної декларації прав
людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році, є
усвідомлення та прийняття кожним членом суспільства індивідуальної
відповідальності на всіх рівнях. 7 років тому, у революційному для
Української держави 2014 році, Богдан Гаврилишин, який працював на
світовому рівні як член Римського клубу, очільник Міжнародного інституту
менеджменту в Женеві, співзасновник Світового економічного форуму в
Давосі, написав 15 ефективних пунктів для здорового й успішного
майбутнього людства − «Декларацію відповідальності людини».
Богдан Гаврилишин напрацював 15 універсальних кроків для
становлення особистості відповідальної людини, роль якої в розвитку
свідомого громадянського
суспільства вимірюється наполегливим
самовдосконаленням, повагою до ближніх, підтримкою сім’ї, любов’ю до
навколишнього середовища, зусиллями й прагненнями зберегти культурні
надбання країни й людства та щирою взаємодією зі світом. Богдан
Гаврилишин пропонує нам усвідомити власну значущість шляхом
здобуття кожної з цих 15 сходинок особистісного зросту:

«Декларація відповідальності людини»

1. Говори правду, будь чесним, дій згідно з моральними та етичними
принципами.
2. Підтримуй своє здоров’я в якнайкращому стані, щоб не обтяжувати
суспільство витратами на твоє лікування.
3. Вчися, розвивай свої таланти, здібності, навички протягом усього життя,
щоб бути корисною частиною суспільства.
4. Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе.
5. Будь вільною людиною, тобто будь сам суддею того, що є правда, а що −
ні, що є добре, а що − зле. Водночас продовжуй випробовувати свій
розсуд, щоб впевнитись, що він відповідає моральним та етичним
принципам.

6. Прагни до гармонії між особистим, професійним та соціальним життям,
будучи частиною громади.
7. У прагненні реалізації своїх прав не обмежуй прав інших членів
суспільства.
8. Вирішуй якнайбільше проблем та питань на індивідуальному,
сімейному, громадському рівнях, щоб полегшити тягар та зменшити
витрати на управління.
9. Обов’язки людини до сім’ї:

бережи культурну спадщину своїх предків;

стався до батьків із любов’ю та повагою, за потреби допомагай їм;

стався до братів та сестер, як до найкращих друзів.
10. Батьків до дітей:

люби своїх дітей, виховуй у них етичні та моральні цінності;

сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів й особистостей, виховуй
їх як вільних людей.
11. До суспільства:

допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як
початкова освіта, охорона здоров’я, соціальні послуги;

сприяй добробуту всіх членів суспільства;

зберігаючи свою ідентичність, будь свідомою частиною всієї світової
спільноти.
12. До довкілля:

економно та розумно використовуй усі ресурси, уникай забруднення
біосфери;

допомагай зберегти біологічне та зоологічне різноманіття.
13. До країни:

будь законослухняним;

допомагай своїй країні в рамках власних можливостей підтримувати
пріоритет загального блага: повної політичної свободи, адекватного
рівня економічного добробуту для всього населення, соціальної
справедливості, здорового довкілля.
14. До майбутніх поколінь:

залиш навколишнє середовище в кращому стані, ніж отримав: зі
збільшеним культурним спадком, цінностями, щоб уможливити
майбутні покоління бути більш ефективними в політичній,
економічній, соціальній, культурній сферах суспільства.
15. До світу:

будь толерантним та стався з повагою до всіх рас, етнічних груп,
релігій, мов, звичаїв;

вивчай різні мови та хоча б базові речі про інші цивілізації;

сприяй розумінню різних культур, їхніх цінностей для мирної співпраці
та чесної торгівлі.
«Проживши три чверті свого життя поза межами України, я завжди і
всюди представлявся: «Богдан Гаврилишин, українець», − не маючи
навіть українського паспорта, автор «Декларації відповідальності

людини» Богдан Дмитрович Гаврилишин невтомною працею та
активною суспільною діяльністю впродовж усього життя боровся за
кращу долю для рідної України.
«Богдан Гаврилишин залишив по собі неймовірно важливу спадщину —
він концептуалізував ті поняття, які не могли вільно дискутуватися
впродовж радянського періоду української історії. І він, фактично, дав нам
змогу спростити чи скоротити частину переходів, які зараз робить
українське суспільство», – Євген Глібовицький, журналіст, політолог,
учасник Несторівської експертної групи.
Ініціатива встановлення Всеукраїнського дня відповідальності людини
належить Фонду родини Богдана Гаврилишина та підтримана спільнотою
випускників програм фонду «Молодь змінить Україну».
«Велика вдячність всім депутатам, хто віддав свій голос «за» і таким
чином, об’єднавшись, висловили свою підтримку важливій ініціативі для
українського суспільства та світу загалом. Ми бачимо подальші наші кроки
глобальними і просуватимемо ідею встановлення Міжнародного дня
відповідальності людини!», – Олена Бекреньова, голова Фонду родини
Богдана Гаврилишина.
Фонд родини Богдана Гаврилишина благодійна організація,
заснована у 2017 році дружиною та дітьми видатного українця, всесвітньо
відомого економіста та візіонера доктора Богдана Гаврилишина. Головною
місією фонду є підтримка молодих змінотворців задля сталого розвитку
ціннісно-орієнтованої України.

БОГДАН ДМИТРОВИЧ ГАВРИЛИШИН
(З біографії)

Богдан Гаврилишин народився 19 жовтня 1926 року у містечку
Коропець (нині смт, Монастириський район, Тернопільська область, Україна,
тоді Бучацький повіт, ЗУНР, окупована Польщею, за їх адмінподілом
Тернопільське воєводство). Його батько був сусідом Марка Каганця). У 1930
році батько купив близько 10 га землі між м. Бучач і с.Жизномир, де
збудував дім, який зберігся донині.
Три роки навчався у початковій школі в с. Жизномирі. Потім - у
Бучацькій польськомовній гімназії (у 1936/37 навчальному році закінчив 7a
клас у 1937/38 навчальному році закінчив 8a клас), яку після приходу
більшовиків перетворили на середню школу. З вересня 1941 року навчався у
Чортківській гімназії, а в навчальному році 1943/44 - у Дрогобицькій гімназії.

Під час ІІ Світової війни у 1944 року його забирають до Німеччини.
Після 1945 року перебуває у таборі для переміщених осіб, 1947 року
виїжджає до Канади: працював лісорубом, організовував вечірні класи для
українців, діяв у профспілках.
1952 року здобув ступінь бакалавра, 1954 році магістра спеціальності
«Інженер-механік» в Університеті м. Торонто. У 1954-1960 роках обіймав
посади з дослідництва, інженерної справи, менеджменту в Канаді. З 1960
року - мешкає у Швейцарії. 1976 року здобув ступінь Ph. D. з економіки у
Женевському Університеті.
З 1988 року працював на громадських засадах в Україні. Від здобуття
Україною незалежності є радником кількох Президентів України, прем'єрміністрів, голів Верховної Ради.
Майже тридцять років Б.Д. Гаврилишин присвятив Міжнародному
інституту менеджменту МІМ-Женева. Обіймав посади директора з навчання
(1960-1968 роки), директора Інституту (1968-1986 роки), почесного науковця
(1986-1989 роки).
У Женеві він викладав такі дисципліни, як економічний розвиток,
керівництво міжнародними операціями, світове бізнесове середовище,
управління державами тощо.

1
990 року заснував Міжнародний інститут менеджменту в Києві. У 19961997 роках – директор Міжнародної академії довкілля в Женеві.

Проводив семінари, головував на конференціях, читав лекції в
університетах для груп фахівців та на міжнародних конференціях у більш,
ніж 70 країнах.
Член Пласту – Національної скаутської організації України від 1940 р.,
належить до куреня Лісові Чорти від 1946 року. У 2006-2008 роках - голова
Крайової пластової ради - законодавчого органу Пласту.
У 2010 році заснував Благодійний Фонд «Богдана Гаврилишина»,
місією якого є підготовка критичної маси молодих українців, які на власному
досвіді вивчили як функціонують найкращі країни Європи та зможуть
утворити критичну масу людей, яка трансформує Україну.
Народжений у маленькому галицькому селі, після Другої світової він
опинився у Європі, здобув блискучу освіту і став одним із найвідоміших
економічних радників, аналітиків і викладачів Канади та Швейцарії - двох
країн, у яких прожив більшу частину свого життя. Десятки урядів на всіх
континентах запрошували його для консультацій. В Україні він консультував
першого президента, чотирьох спікерів та трьох прем'єрів.
Один з учасників ініціативної групи «Першого грудня».
24 жовтня 2016 року о 5-й ранку п. Богдан помер у родинному колі у
своїй квартирі в Києві.
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