16-Й СИМПОЗІУМ IGWT
В м. СУВОН (РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ)
IGWT – Міжнародне товариство товарознавців і технологів –
засновано 8 жовтня 1978 р. у м. Брюсселі за ініціативи товарознавців
Австрії, Бельгії, Польщі та інших європейських держав. Україну
прийнято колективним членом IGWT 15 років тому. На сьогодні від
нашої держави зареєстровано 60 членів, а до керівних органів обрано
дві особи з правом голосування.
Симпозіуми IGWT традиційно проводяться кожні два роки у країні,
яка є членом цієї співдружності й має відповідні національні
інституції, зокрема, в нашій державі з 1991 р. функціонує Українське
товариство товарознавців і технологів (УТТТ). Уперше в Україні (на
базі Київського національного торговельно-економічного університету) відбувся 15-й Симпозіум IGWT у 2006 р. на тему "Безпека товарів і довкілля. Якість життя".
Тема цьогорічного міжнародного форуму товарознавців і технологів, який відбувся 18–22 серпня 2008 р., – "Удосконалення товарів
і послуг в епоху цифрової конвергенції" – визначена згідно зі статутом
IGWT оргкомітетом країни-організатора симпозіуму Республіки Корея. Учасниками форуму відмічено, що ця тема точно й виразно
передає сутність найактуальніших проблем сучасного товарознавства.
У контексті проблеми увагу зосереджено на застосуванні інформаційних технологій в управлінні якістю та розвитку товарів і послуг,
виявленні потреб й очікувань споживачів, екологічній рівновазі та гарантіях безпечності товарів тощо.
Загалом у роботі симпозіуму взяло участь понад 180 учених
і практиків із дванадцяти країн світу: Австрії, Болгарії, Польщі,
Китаю, Кореї, Литви, Росії, Румунії, Сербії, Словенії, України, Японії.
Українську делегацію очолив почесний член IGWT і УТТТ, ректор
КНТЕУ професор А. А. Мазаракі. До делегації увійшли президент
IGWT професор кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ Г. Ф. Пугачевський, президент УТТТ, член редакційної колегії журналу Forum Ware, завідувач кафедри товарознавства
та експертизи харчових продуктів КНТЕУ професор Н. В. Притульська та відповідальний секретар УТТТ доцент кафедри товарознавства та
експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ Т. А. Караваєв.
Делегація України презентувала доповіді щодо проблем сучасного товарознавства, взяла участь у наукових дискусіях з питань актуальних напрямів подальшого розвитку теорії товарознавства, використання на практиці сучасних цифрових технологій, що базуються на
їх конвергенції в галузі промислового та сільськогосподарського виробництва.
Зміст доповідей науковців різних країн з товарознавчої науки
засвідчив про суттєві зміни, які відбуваються у формуванні товарних
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ресурсів національних і міжнародних ринків, в оновленні асортименту
сучасної товарної продукції. Конвергенція цифрових технологій не
тільки у виробництво аудіо-, відеотехніки, систем зв’язку й комунікацій, побутової техніки, а й у різні напрями науки й практики
привела до революційних змін у формуванні асортименту продукції, її
функціональних можливостей, небувалого зростання рівня якості.
Особлива увага учасників була прикута до висвітлення глобальної
проблеми безпечності товарів і довкілля, до питань управління якістю.
Отже, на симпозіумі відмічено багато цікавих доповідей, серед
яких: "Роль управління якістю при введенні концепції корпоративної
соціальної відповідальності", "Оцінка якості при створенні стратегії
продукту", "Споживче сприйняття ризику, пов’язаного з продуктами
харчування", "Виникнення споживчих тенденцій в Китаї: втілення
стратегій товарно-сервісного розвитку" тощо.
За матеріалами симпозіуму видано збірник у 2-х томах, у якому
опубліковано 12 статей науковців КНТЕУ.
Професор КНТЕУ Г. Ф. Пугачевський, за традицією IGWT, передав повноваження президента своєму наступнику – професору
Сувонського університету (Республіка Корея) Йонг-Хак Лі. Учасниками генеральної асамблеї IGWT одноголосно прийнято рішення про
проведення 17-го симпозіуму в Румунії.
Також досягнуто згоди щодо об’єднання зусиль представників
вищих навчальних закладів дванадцяти країн-учасниць симпозіуму з
розробки заходів щодо підготовки програми "євробакалавр" у галузі
товарознавства. Налагоджено контакти КНТЕУ з представниками
споріднених вузів Литви, Румунії та Болгарії.
Учасникам симпозіуму було організовано відвідування провідних промислових підприємств Кореї – заводу "Асан", який належить
корпорації Hyundai Motors – однієї з найбільших світових виробників
автомобілів, і компанії LG – всесвітньо відомого виробника електроніки та побутової техніки, що дало змогу ознайомитися з передовими
технологіями, зокрема з виробництвом автомобілів Hyundai Sonata і
мобільних телефонів LG, а також організацією контролю якості продукції на цих підприємствах.
Корейські засоби масової інформації детально висвітлювали
роботу симпозіуму, що, безумовно, сприяє популяризації товарознавства у світі.
У підсумковому документі симпозіуму прийнято рішення щодо
розміщення на сайті міжнародного наукового журналу Forum Ware
International (друковане видання IGWT) кращих статей, опублікованих
у національних журналах країн-членів організації з посиланням на
першоджерела. В Україні, а саме в КНТЕУ, таким виданням є науковопрактичний журнал "Товари і ринки". Це рішення уможливить розширення аудиторії журналу та розповсюдження інформації про наукові
здобутки товарознавців і технологів України у світі.
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