На шляху до ефективного суспільства:
дороговкази Богдана Гаврилишина
Початок нового навчального року надовго запам’ятається слухачам
Вищої школи державного управління Національної академії державного
управління при Президентові України. На одному з перших занять їм
прочитав лекцію економіст світового виміру, радник українських
президентів, голів Верховної Ради та прем’єр-міністрів України,
засновник і директор Міжнародного інституту менеджменту в Женеві
Богдан Гаврилишин. Президентові академії Юрію Ковбасюку
знадобилося кілька хвилин, щоб тільки перелічити звання, титули й
відзнаки знаного українського економіста.
Олександр МАЛІЄНКО, Віче №18, 2013
Перед тим як поділитися своїм баченням майбутнього України, що й
було основною темою лекції, Б. Гаврилишин охарактеризував її нинішній
стан. Він зазначив, що ситуація в економічній, політичній, екологічній і
соціальній сферах надзвичайно складна. Тому країна потребує тотальної
трансформації – кардинальної зміни як структури влади, так і економічної та
соціальної систем. Питання в тому, наголосив лектор, як це зробити й хто це
зробить. За його словами, не варто покладатися на владу, бо її представники
або ж не знають, як треба діяти, або ж не зацікавлені в таких змінах. Не
розраховує гість академії й на опозицію. На його думку, три партії, що
становлять опозицію, не мають справжньої ідеології та концепції
реформування держави, окрім плану дій на вибори.
Б. Гаврилишин вважає, що за таких умов змінити країну, створити
ефективне суспільство здатні лише молоді талановиті люди, у тому числі
присутні в залі майбутні управлінці. Він не один раз наголосив, що ця
трансформація має відбуватися не з допомогою силових методів, не
революційним, а еволюційним шляхом, і її головною рушійною силою буде
молодь. Звичайно, їй потрібен досвід, і саме на це спрямована діяльність
Благодійного фонду Богдана Гаврилишина «Молодь змінить Україну».

«Групи, сформовані з юриста, політолога, економіста, соціолога,
культурного антрополога або осіб, які мають досвід роботи в цих сферах, за
підтримки фонду вивчатимуть досвід декількох європейських країн, що
досягли найвищого рівня соціального й економічного розвитку, –
поінформував лектор. – Здобуті знання вони згодом використовуватимуть
для створення власної програми розбудови Української держави».
На завершення виступу Б. Гаврилишин пообіцяв слухачам Вищої школи
державного управління ще не раз зустрітися з ними й подарував свої книжки
«До ефективних суспільств» і «Залишаюсь українцем».
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