ІНФОРМАЦІЯ
ПРО ХХІ СИМПОЗІУМ МІЖНАРОДНОГО
ТОВАРИСТВА ТОВАРОЗНАВЦІВ І ТЕХНОЛОГІВ
Міжнародне товариство товарознавців і технологів IGWT провело черговий,
XХІ симпозіум "Сталий розвиток, якість та інновації: глобальне бачення
товарознавства", який відбувся 20–25 вересня 2018 року в м. Рим (Італія). У роботі
симпозіуму взяли участь представники КНТЕУ й Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ) на чолі з ректором Анатолієм Антоновичем Мазаракі.
Організаторами симпозіуму стали Римський третій університет та Італійська академія
товарознавства.
Робота симпозіуму була зосереджена на розгляді актуальних напрямів розвитку
товарознавства на сучасному етапі (https://www.igwt-2018.it/overview/):

Сталий розвиток

Циклічна економіка

Продуктивність економіки.
Розподільча економіка.
Спільне споживання. Товар як послуга.
Товар-сервісні системи

Промисловий симбіоз

Технологічні інновації
для сталого виробництва

Зміна клімату та виробництво
й споживання енергії

Корпоративний екологічний менеджмент

Екологічна сертифікація та екологічне маркування

Інструменти та критерії для оцінки впливу на навколишнє середовище

Поводження з відходами

Корпоративна соціальна відповідальність і ділова етика

Сталий туризм і культурна спадщина

Якість і безпечність харчових продуктів

Операції, логістика та управління якістю

Товарознавство, технологія та хімія

Задоволення клієнтів і захист прав споживачів

Досягнення та виклики для товарознавства

Економічні та маркетингові аспекти в товарознавстві
Учасники симпозіуму від України презентували результати власних
наукових досліджень англійською мовою:
1. Mazaraki A. A., Boiko M. G. Foresight of the tourism system of Ukraine
(Мазаракі А. А., Бойко М. Г. Перспективи туристичної системи України).
2. Prytulska N. V., Borodachova N. V., Motuzka I. M. European vector of reforms the
consumer rights protection system in Ukraine (Притульська Н. В., Бородачова Н. В.,
Мотузка Ю. М. Європейський вектор реформування системи захисту прав споживачів в Україні).
3. Karavayev T. A., Sviderskyi V. A. Assortment and quality of water-dispersion paints
of different designated purpose (Караваєв Т. А., Свідерський В. А. Асортимент
та якість водно-дисперсійних фарб різного цільового призначення).
У збірнику симпозіуму загалом опубліковано 6 тез статей науковців КНТЕУ.
Організаторами заплановано опублікувати повні статті у вигляді Збірника
матеріалів 2018 IGWT симпозіуму в режимі онлайн на порталі Elsevier SSRN
(http://www.ssrn.com). Кожній статті буде присвоєно унікальний DOI (цифровий
ідентифікатор об’єкта). SSRN є платформою відкритого доступу й за авторами буде
збережено авторські права на свої наукові статті.
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Авторам кращих статей після їх розширення та доопрацювання буде
запропоновано опублікувати результати своїх наукових досліджень у виданнях
Sustainability (видавництво MDPI), International Journal of Environmental Policy and
Decision Making (видавництво Inderscience), Journal of Cleaner Production (видавництво
Elsevier). Наразі процес підготовки до опублікування повних статей триває.
Загалом у роботі взяли участь більше ніж 130 науковців і практиків із понад
10 країн. Приємно відзначити розширення географії завдяки учасникам з Нігерії,
Алжиру, Ізраїлю, Китаю та інших держав, що раніше не були представлені на
симпозіумах IGWT.
У межах заходу відбулася зустріч з представниками Римського третього
університету, на якій обговорювалися напрями взаємовигідної співпраці й було
досягнуто принципової згоди щодо підписання Угоди про співробітництво та науковий
обмін з Київським національним торговельно-економічним університетом.
Варто зазначити, що цьогорічний Міжнародний симпозіум товарознавців
і технологів відбувся на історичній батьківщині товарознавства, оскільки перша
кафедра товарознавства на теренах Старого Світу була створена в Падуанському
університеті (м. Падуя, Італія) в 1549 р., тобто майже 470 років тому. Це є свідченням того, що товарознавство є наукою з давньою історією, глибокими традиціями,
потужним науковим доробком.
Епохальні зміни відбулися в історії самого IGWT. На екстраординарному
засіданні генеральної асамблеї делегатами національних асоціацій ухвалено рішення
щодо розпуску IGWT, яке було зареєстровано у м. Відень (Австрія) та ефективно
функціонувало майже 40 років. Натомість утворено нову міжнародну організацію –
Міжнародну асоціацію товарознавства, інновацій і сталого розвитку (International
Association of Commodity Science, Innovation and Sustainability, IACSIS), яка стала
правонаступницею IGWT. Президент Українського товариства товарознавців і
технологів, перший проректор КНТЕУ Наталія Притульська як уповноважений
делегат національної асоціації підписала відповідну Хартію. Історичний документ
також підписали уповноважені представники Італії, Австрії, Німеччини, Польщі,
Румунії, Словаччини. Штаб-квартира нової асоціації розташовуватиметься в м. Рим
(Італія) на базі Римського третього університету.
Підтверджено й формалізовано членство представників України в IGWT:
почесний член – А. Мазаракі, ректор КНТЕУ, професор; Віце-президент –
Н. Притульська, перший проректор КНТЕУ, президент УТТТ; представник національної асоціації – Т. Караваєв, професор кафедри товарознавства та митної справи
КНТЕУ, відповідальний секретар УТТТ. Підтверджено членство 42 представників
національної асоціації (УТТТ) в структурі IGWT. Зазначений статус-кво буде
збережено для нової асоціації IACSIS після її офіційної реєстрації відповідно до
законодавства Італії.
Місцем проведення наступного ХХІІ симпозіуму вже нової організації IACSIS
у 2020 р. обрано Братиславський економічний університет (Словаччина), який
є партнером КНТЕУ згідно з договором про співробітництво.
Отримана представниками КНТЕУ на симпозіумі інформація використовуватиметься при визначенні стратегії розвитку університету, актуалізації напрямів
розвитку товарознавства, формування тематики науково-дослідних робіт, підготовки
фахівців за магістерськими освітніми програмами, складанні тематики випускних
кваліфікаційних робіт і проектів.
Тарас КАРАВАЄВ,
д. т. н., професор кафедри товарознавства
та митної справи КНТЕУ
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