ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ХХ СИМПОЗІУМ МІЖНАРОДНОГО
ТОВАРИСТВА ТОВАРОЗНАВЦІВ
І ТЕХНОЛОГІВ IGWT
Міжнародное товариство товарознавців і технологів IGWT
(з нім. Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaften und Technologie)
провело черговий симпозіум, який відбувся в м. Варна (Болгарія)
12–16 вересня 2016 р.
Організатором XХ Симпозіуму "Товарознавство в мінливому
світі" став давній партнер КНТЕУ – Варненський економічний
університет, зокрема кафедра товарознавства, яка понад 25 років є
членом IGWT.

Учасники ХХ Симпозіуму IGWT
(Варненський економічний університет)
IGWT проводить наукові симпозіуми традиційно кожні два роки
в країні, організації якої є членами цього товариства. Перший
симпозіум відбувся в 1978 р. у м. Відень (Австрія). Варто нагадати, що
XV Симпозіум IGWT у 2006 р. проходив у м. Києві на базі КНТЕУ.
Після цього симпозіуми IGWT проводилися у 2008 р. – м. Сувон
(Республіка Корея); 2010 р. – м. Бухарест (Румунія); 2012 р. –
м. Рим (Італія); 2014 р. – м. Краків (Польща).
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Відкриттю ХХ Симпозіуму у Варненському економічному
університеті передувала прес-конференція з журналістами та учасниками з різних країн, на якій вони розповіли про значення цього міжнародного наукового заходу, про велику потребу на сучасному етапі у
дослідженнях в області якості й безпечності товарів, їх ідентифікації
та запобіганню фальсифікації, контролю й експертизи товарів, захисту
прав споживачів.
Робота ХХ Симпозіуму IGWT зосереджувалася на таких основних напрямах:
¾ Товарознавство: досягнення, тренди і виклики;
¾ Захист і задоволення споживачів;
¾ Економічні, комерційні й маркетингові аспекти товарознавства;
¾ Товарознавчі аспекти захисту навколишнього середовища;
¾ Інновації у розробленні товарів (продукції);
¾ Системи управління якістю, стандартизація і сертифікація
товарів;
¾ Управління ланцюгами поставок: пакування і логістика
товарів;
¾ Технології та інновації товарів і процесів;
¾ Якість, безпечність і автентичність товарів.
Тези й наукові статті для участі в Симпозіумі представили
понад 160 науковців і практиків із більш ніж 15 країн світу.
Безпосередньо в роботі Симпозіуму взяли участь більше 85 представників із понад 10 країн світу. Найбільш чисельним було
представництво Польщі – 32 учасники, Італії – 16, Південної Кореї – 9,
Болгарії – 15, України – 3 (КНТЕУ); по 2 учасники з Австрії, Вірменії,
Росії, Румунії, Словаччини та інших країн.
У Симпозіумі взяли участь представники різних наукових
напрямків і галузей. Відбулося обговорення і презентація результатів
проектів та ідей щодо поточних міжнародних проблем у сфері
товарознавства, техніки й технологій, пов’язаних із продажем,
маркетингом, виробництвом, упаковкою, логістикою, забезпеченням і
контролем якості на всіх етапах товароруху, митною та експертною
діяльністю, захистом прав споживачів та іншими напрямами.
Матеріали Симпозіуму опубліковано в збірнику тез (друковане
видання) та збірнику наукових праць (CD-диск), які містять, зокрема,
статті з товарознавчої проблематики науковців КНТЕУ. Публікації
доповідей рецензовані й включені до збірника наукових праць, який
має ISBN індекс і внесений до міжнародних баз даних наукової інформації. Збірник містить 115 наукових публікацій у 8 наукових рубриках
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і має загальний обсяг – 862 стор. Він індексується в базі RePEc
(Research Papers in Economics), індексуватиметься в Thomson Reuters, а
також відправлено документи для індексації в базі Scopus. Із усіма
матеріалами Симпозіуму студенти, аспіранти, докторанти, викладачі
можуть ознайомитися в бібліотеці КНТЕУ (відділ іноземної літератури, мультимедійний зал).
На ХХ Симпозіумі IGWT презентовано новий сайт IGWT
(http://www.igwt.uek.krakow.pl/), створений Краківським економічним
університетом. На сайті передбачено рубрику "Видання IGWT", в якій
розміщено також інформацію про Міжнародний науково-практичний
журнал КНТЕУ "Товари і ринки". Це уможливить збільшити кількість
залучених до публікації статей науковців з усього світу та розширити
коло читачів журналу.
Від Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ)
делегація КНТЕУ взяла участь у засіданні Генеральної асамблеї IGWT,
яке можна назвати історичним, оскільки обговорювалися епохальні
для цієї організації та всієї міжнародної товарознавчої спільноти
питання. Так, за інформацією відповідального секретаря IGWT Єви
Вагінгер, у результаті реорганізації Віденського університету економіки й бізнесу, яка відбувалася протягом двох останніх років,
ліквідовано спочатку Інститут технології та сталого управління
продукцією, а згодом і кафедру з однойменною назвою. На базі
зазначеного інституту було зареєстровано IGWT як неприбуткову,
неполітичну міжнародну громадську організацію. Через це виникла
необхідність у перереєстрації IGWT. Саме тому запропоновано дві
можливі країни та організації, на базі яких може бути зареєстровано
IGWT: Польща (Краківський економічний університет, Польське
товариство товарознавців) та Італія (Італійське товариство товарознавців). Після бурхливого обговорення одностайно прийнято рішення
про необхідність детального вивчення законодавства обох країн щодо
юридичних особливостей реєстрації IGWT, щоб цю процедуру можна
було завершити до кінця 2016 р. Таким чином, у найближчому
майбутньому IGWT матиме нову штаб-квартиру.
Прийняття рішення про проведення наступного ХХІ Симпозіуму IGWT не стало одностайним, а швидше, навпаки. На голосування винесено національні організації двох країн, які організовуватимуть і проводитимуть наступний симпозіум. Це Українське товариство товарознавців і технологів та Італійська академія товарознавства. Із перевагою лише в один голос (11 проти 10) перемогу
здобула італійська організація, за словами представників якої симпозіум
може бути проведений в Італії або Албанії.
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На визнання здобутків представників КНТЕУ підтверджено
й формалізовано членство в IGWT:
Анатолій Мазаракі – почесний член IGWT, ректор КНТЕУ,
професор;
Наталія Притульська – віце-президент IGWT, перший проректор КНТЕУ, президент УТТТ;
Ніна Мережко – представник національної асоціації в IGWT,
завідувач кафедри товарознавства та митної справи, віце-президент УТТТ;
Тарас Караваєв – член редакційної ради міжнародного журналу
Forum Ware International (офіційне видання IGWT), доцент кафедри
товарознавства та митної справи, відповідальний секретар УТТТ.
Заключна сесія Симпозіуму була присвячена обговоренню перспектив розвитку товарознавчої науки спільно з практиками, представниками бізнесу та громадських організацій, академічної спільноти
за круглим столом "Товарознавча наука: нові тенденції, перспективи,
розвиток".
Із проблемами товарознавчої науки в Болгарії присутніх ознайомила доц. д-р Теменуга Стойкова. Вона представила розвиток товарознавчої науки й підготовки фахівців вищої кваліфікації з товарознавства
в Болгарії за останні 68 років. Показала можливості розвитку товарознавства на сучасному етапі та вдосконалення підготовки фахівців.
Проблеми товарознавчої науки, шляхи їх вирішення та тенденції
розвитку підготовки фахівців з товарознавства в Польщі представив
проф. д-р Зенон Фолтинович. Про особливості підготовки товарознавців в Італії розповіла проф. д-р Марія Клаудіа Лучетті, в Румунії –
проф. д-р Родіка Памфіліє.
Присутні круглого столу представники бізнесу, академічної
спільноти, Асоціації активних споживачів Болгарії висловили вимоги
практики до фахівців вищої кваліфікації у сфері товарознавства. Відбулися дискусії, під час яких присутні обмінялися своїми науковими
досягненнями, окреслили тенденції та нові напрями розвитку товарознавчої науки на теперішньому етапі. На основі сучасних педагогічних
підходів, визначено необхідність об’єднання зусиль науки й практики
та окреслено шляхи підготовки висококваліфікованих фахівців з товарознавства відповідно до сучасних вимог.

Тарас Караваєв,
к. т. н., доцент кафедри товарознавства
та митної справи КНТЕУ,
відповідальний секретар Українського товариства
товарознавців і технологів
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