
РЕЗОЛЮЦІЯ 

Першої міжнародної наукової конференції «Щастя та сучасне суспільство» 
(Львів, 20-21 березня 2020 і 30-31 жовтня 2020) 

 

Конференція організована з ініціативи Українського інституту дослідження 
щастя. Збірник матеріалів конференції, якому присвоєно ISSN, а кожній статті 
збірника присвоєно індекс DOI, був виданий у паперовій версії 20 березня 2020 
р. та розміщений в електронному варіанті у вільному доступі на сайті 
Українського інституту дослідження щастя:  http://ukr-happiness-institute.com/ 

У зв’язку з карантинними заходами проведення конференції було перенесене та 
відбулося у дистанційному формі на платформі Zoom 30-31 жовтня 2020 р. 

Організатори конференції: Український інститут дослідження щастя (Львів, 
Україна), Epoka University (Тірана, Албанія), University of Perugia (Перуджа, 
Італія), Comenius University in Bratislava (Братіслава, Словаччина), Інститут 
психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Київ, Україна), Національний 
медичний університет імені О.О. Богомольця (Київ, Україна), Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка (Київ, Україна), Світова 
федерація українських лікарських товариств (Львів, Україна).  

Партнери конференції: Львівське конференц-бюро, інформаційне агенство ЧБ 
Інфо та газета «Народне здоров’я». 

У роботі конференції взяли участь науковці та представники громадських 
організацій з 8 країн світу, зокрема з 11 міст України. 

Загалом було 108 учасників, серед них – 24 доктори наук, 52 – кандидати наук.  

Підчас конференції було оголошено  про підписання меморандуму про 
співпрацю між Українським інститутом дослідження щастя з кафедрою 
економіки (Epoka University (Албанія)) і про створення Українським інститутом 
дослідження щастя та кафедрою філософії, соціальних наук та освіти 
Університету Перуджі (University of Perugia (Італія)) Європейського центру 
вивчення щастя (European Center for Happiness Studies (ECHS)). 

Основними ідеями доповідей було визначення поняття щастя, пошук 
найважливіших компонентів щастя, загальних умов здійснення щасливого 
життя, політико-соціальних умов забезпечення щасливого життя якомога 
більшій частині суспільства. Відмічено, що щастя є невід’ємною частиною 
формування індивідуального та громадського здоров’я і суттєво впливає на 



якості життя. Учасники конференції практичні рекомендації щодо підвищення 
рівня щастя, які будуть надзвичайно ефективними та корисними при розробці 
конкретних заходів на державному, регіональному рівні, а також в трудових 
колективах і в навчальних закладах. Сьогодні вкрай необхідні щастяцентричні 
методичні напрацювання з метою ефективної підготовки молодих 
конкурентоспроможних спеціалістів, здатних легше адаптуватися до нових 
соціально-економічних обставин та успішно долати майбутні виклики.  

Оргкомітет за підсумками конференції постановляє: 

1. З огляду на досягнення консенсусу під час обговорення на конференції в  
подальших науково-практичних розробках брати за основу таке 
визначення щастя: щастя – це усвідомлене перебування в зоні 
комфорту та процвітання людини на трьох рівнях: біологічному, 
соціальному та духовному. 

2. Зробити  міжнародну наукову конференцією щорічним заходом, 
присвяченим Міжнародному дню щастя.  

3. Оргкомітету конференції звернутися в Міністерство освіти і науки 
України, Міністерство культури та інформаційної політики України, 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України, Міністерство охорони здоров’я України щодо впровадження 
наявних напрацювань в українську соціально-культурну, 
охоронооздоровчу та економічну практику.  

4. Звернутись до органів державної влади, освітян, керівників навчально-
наукових закладів, громадських організацій щодо впровадження в 
систему освіти навчання компетентності бути щасливим, планувати і 
реалізовувати щасливе життя.  

5. Всіх учасників і партнерів конференції залучити до поширення 
інформації про конференцію, її  відеоматеріалів, текстових матеріалів, 
резолюції та розміщувати їх на власних і партнерських інформаційних 
платформах та Інтернет ресурсах.  
 
 
Голова оргкомітету, 
директор Українського інституту 
дослідження щастя                                                                           Пурій Р.П. 
 
 
 
 
 


