
ПОЧЕСНИЙ ДОКТОР УНІВЕРСИТЕТУ -  
ДІЙСНИЙ ЧЛЕН РИМСЬКОГО КЛУБУ БОГДАН ГАВРИЛИШИН

Відповідно до ухвали вченої 
ради від 10 червня 2013 
року Гаврилишину Богдану 

Дмитровичу присвоєно звання 
Почесного доктора Тернопіль
ського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя.
12 червня під час VIII міжнарод
ного симпозіуму «Проблеми інте
грації науково-освітнього, інтелек
туального потенціалу в державо
творчому процесі» відомому укра
їнському, канадському та швей
царському економісту, громадсь
кому діячеві, меценату Богдану 
Гаврилишину було вручено дип
лом і мантію Почесного доктора. 
Богдан Дмитрович виступив з до
повіддю «Трансформація без ре
волюції- роль науковців».

Під час зустрічі з молодими нау
ковцями і студентами Б. Д. Гаври- 
лишин подарував свої книги «До 
ефективних суспільств: Дорого
вкази в майбутнє: доп. Римському 
клубові» та «Залишаюсь україн
цем: спогади».

Народився Богдан Дмитрович
19 жовтня 1926 року у селі Коро
пець (тепер Тернопільська об
ласть, Україна). Під час II Світової 
війни у 1944 р. його забрали до 
Н імеччини. Після 1945-го він 
перебував у таборі для перемі
щених осіб, а у 1947 -  виїхав до 
Канади, де спочатку працював 
лісорубом, організовував вечірні 
класи для українців з англійської 
мови та займався діяльністю у 
профспілках.

У 1952 р. здобув ступінь бака
лавра, а в 1954 -  магістра зі спеці
альності «Інженер-механік» в Уні
верситеті Торонто. У 1954-1960 
рр. займав посади з дослідництва, 
інженерної справи та менедж
менту в Канаді. З 1960 р. -  мешка
нець Швейцарії. 1976 року здобув 
ступінь РЬ. О. з економіки у Женев
ському університеті.

З 1988 року працював на гро
мадських засадах в Україні. Від 
здобуття Україною незалежності 
Богдан Гаврилишин був радником 
кількох президентів  України, 
прем'єр-міністрів та голів Верхов
ної Ради.

Майже тридцять років Б. Гаври
лишин присвятив Міжнародному 
інституту менеджменту МІМ-Же- 
нева. Займав посади директора з 
навчання (1960-1968 рр.), дирек

тора інституту (1968-1986 рр.), по
чесного науковця (1986-1989 рр.). 
У Женеві він викладав «Економіч
ний розвиток», «Керівництво між
народними операціями», «Світо
ве бізнесове середовище», «Уп
равління державами» та ін. На 
початку 70-их цей інститут 25-річчя 
свого існування вирішив відсвят
кувати по-особливому. Так було 
засновано всесвітній форум у Да- 
восі, куди щороку стали з'їжджа- 
тися перші особи світового бізнесу 
і політики.

У 1990 році Б.Гаврилишин зас
нував Міжнародний інститут ме
неджменту у Києві, де зараз є 
Головою наглядової ради. У 1996- 
1997 роках був директором Між
народної академії навколишнього 
середовища у Женеві. Проводив



семінари й головував на конфе
ренціях, читав лекції в ун івер
ситетах для груп фахівців та на 
міжнародних конференціях у по
над 70 країнах. Незважаючи на 
вік, продовжує це робити.

З 1940 року Богдан Гаврили- 
шин є членом Пласту -  Націо
нальної скаутської організації 
України, з 1946 р. належить до 
куреня «Лісові чорти». У 2006 - 
2008 рр. був Головою Крайової 
пластової ради -  законодавчого 
органу Пласту.

У 1992 році Богдану Гаврили- 
шину присвоєно Почесне звання 
«Заслужений діяч науки і техніки 
України». У 2010 р. заснував Бла
годійний фонд «Богдана Гаври- 
лишина». Богдан Дмитрович є 
одним із учасників ініціативної 
групи «Перше грудня».

Наукові ступені Богдана Гаври- 
лишина:

Ріг Р. (Доктор філософії-еконо- 
міки) у Женевському університеті 
(1976 р.), Почесний ступінь Док
тора права-Університету Йорку, 
Торонто, Канади (1984 р.), Уні
верситету Альберти, Канада 
(1986 р.), Тернопільської академії 
народного господарства, Украї
на, Прикарпатського універси
тету ім. В. Стеф аника, Івано- 
Франківськ, Україна, Чернівець
кого університету ім. Ю.Федько- 
вича.

Б. Д. Гаврилишин є автором 
понад 100 статей з менеджмен
ту, освіти в галузі менеджменту, 
економічного та політичного се
редовищ.

Багатогранною є громадська 
діяльність Богдана Гаврилиши- 
на. Він -  дійсний член Римського 
клубу, іноземний член Н ац іо 
нальної академії наук України, 
член Міжнародної академії ме
неджменту, член Світової ака
демії мистецтва та науки, член 
Ради ф онду Ж ана М оне для 
Європи, Лозанна, член нагля
дово ї ради У кра їнсько ї прав
ничої фундації, Київ, Академік 
Міжнародної академії менедж
менту та Світової академії мис
тецтва та науки, член «Baden Po
well Fellowship» (з 2000 p.).

У різні роки Б. Гаврилишин був
і є ректором Міжнародного інс
титуту менеджменту -  МІМ-Ки- 
їв, головою наглядової ради Між
народного центру перспектив
них досліджень, головою Крайо
вої пластової ради -  законодав
чого органу Пласту, Президен
том Т ерноп іл ьсько ї а кад ем ії 
народного господарства(сьо
годні -  Тернопільський нац іо
нальний економ ічний ун івер 
ситет), Україна, головою правлі
ння Міжнародного фонду «Від
родження».

За видатні заслуги Богдан Гав
рилишин удостоєний Золотої ме
далі Президента Італійської Рес
публіки (1975 p.), відзнаки Видат
ного інженера Університету То
ронто, Канада (1986 p.), ордена 
«За заслуги» III ступеня (1996 p.), ^  
ордена князя Ярослава Мудрого 
(2005 р.)


