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XVII СИМПОЗІУМ 
МІЖНАРОДНОГО ТОВАРИСТВА 

ТОВАРОЗНАВЦІВ І ТЕХНОЛОГІВ (IGWT) 
 
Міжнародне товариство товарознавців і технологів (IGWT) 

традиційно проводить наукові симпозіуми кожні два роки. У 2010 р. 
21–25 вересня на базі Бухарестської академії економічних наук 
(Румунія) відбувся симпозіум на тему "Перед викликами майбутнього: 
висока якість в бізнесі і товарознавстві".  

Загалом у роботі симпозіуму взяли участь понад 220 науковців і 
практиків із майже двадцяти країн світу. Найбільш чисельні делегації 
були з Румунії – 64 учасники, Польщі – 54, Кореї – 25, України – 12 
(усі з КНТЕУ), Італії – 6, а також з Австрії, Німеччини, Болгарії, 
Фінляндії, Франції, Словенії, Словаччини, Молдови, Японії, Китаю та 
інших країн світу. 

У складі делегації КНТЕУ на чолі з ректором проф. А. А. Мазара-
кі були проректор із наукової та навчально-методичної роботи, Прези-
дент Українського товариства товарознавців і технологів (УТТТ) Н. В. При-
тульська, професор кафедри товарознавства та експертизи непродо-
вольчих товарів, віце-президент IGWT Г. Ф. Пугачевський, декан това-
рознавчого факультету В. А. Осика, докторант кафедри товарозна-
вства та експертизи непродовольчих товарів, відповідальний секретар 
УТТТ Т. А. Караваєв та інші науковці-товарознавці.  

Робота симпозіуму була зосереджена на таких основних напрямах: 
 Консюмерські науки: інновації, культура, етика 
 Управління якістю та споживчою цінністю 
  Безперервне вдосконалення систем управління 
 Якість та безпечність харчових продуктів 
 Підприємництво та конкуренція 
 Туризм та європейська інтеграція 
 Дослідницька діяльність в рамках теоретичних досліджень 
 Нові підходи до захисту довкілля 

Учасникам симпозіуму презентовано результати наукових дос-
ліджень у галузі товарознавства, проведених науковцями КНТЕУ, у 
доповідях А. Мазаракі, Г. Пугачевського "Теорія товарознавства в 
ретроспективі та майбутній стратегії бізнесу"; В. Свідерського, Т. Ка-
раваєва "Наукове обґрунтування застосування вітчизняних каолінів у 
виробництві вододисперсійних фарб; О. Сидоренко, Л. Бербенець, 
Р. Москалюк "Моделювання біологічно цінних харчових продуктів із 
прогнозованим комплексом позитивних властивостей"; Б. Голуба 
"Сучасні тенденції формування споживних властивостей харчових 
молочних еубіотиків відповідно до Європейської наукової концепції 
розвитку функціональних харчових продуктів". 
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Крім того, презентовано 12 постерних доповідей. У матеріалах 
XVII IGWT симпозіуму – 16 наукових статей, які опубліковані у двох 
томах і містять 194 наукові статті товарознавців усього світу.  

Члени делегації КНТЕУ взяли участь у роботі шести секцій і в 
наукових дискусіях, на яких обговорювалися проблеми та пріоритети 
й напрями подальшого розвитку товарознавчої науки і практики в 
сучасних суспільних та економічних умовах.  

Важливим етапом симпозіуму стало проведення Генеральної асамб-
леї IGWT, на якій обговорювалися актуальні для міжнародної това-
рознавчої спільноти питання. Підтверджено членство 60-ти представ-
ників України в IGWT.  

За особливий внесок у розвиток товарознавчої теорії та практики 
професора КНТЕУ Г. Пугачевського одноголосно обрано почесним чле-
ном IGWT, що є визнанням досягнень української школи наукового 
товарознавства.  

Прийнято рішення про проведення наступного XVIIІ симпозіуму 
IGWT у 2012 р. в м. Римі (Італія), а ІХХ – в 2014 р. у м. Кракові 
(Польща).  

За ініціативи представників КНТЕУ країни-учасниці IGWT дійш-
ли згоди про підготовку спільної заявки до Європейської комісії на 
участь у проектах Еразмус-Мундус і Темпус для розробки й запровад-
ження програми підготовки фахівців "євро бакалавр" та "євро магістр" 
у галузі товарознавства. Налагоджено контакти з представниками 
споріднених ВНЗ Румунії, Італії, Болгарії, Словенії та інших країн.  

На генеральній асамблеї IGWT прийнято рішення про розмі-
щення статей на сайті міжнародного наукового журналу Forum Ware 
International, який є науковим виданням IGWT і нещодавно отримав 
міжнародний реєстраційний номер як електронне періодичне видання.  

Під час зустрічей із учасниками симпозіуму, представниками 
ВНЗ різних країн світу обговорено подальше співробітництво в різних 
сферах, актуальні напрями розвитку наукового товарознавства, техно-
логії продуктів, визначено вектори інтеграції в освітній, науковій та 
практичній діяльності. Отримана інформація використовуватиметься 
для визначення стратегічних напрямів розвитку КНТЕУ, формування 
тематики науково-дослідних робіт, освітньо-професійних програм під-
готовки фахівців за новими магістерськими спеціальностями, при актуалі-
зації змісту існуючих дисциплін, складанні тематики магістерських 
робіт, у роботі науково-методичних комісій МОН України. 

XVII IGWT симпозіум став важливою подією в житті това-
рознавців усього світу, приємною можливістю плідного спілкування з 
науковцями і практиками, надав нові поштовхи для розвитку теоре-
тичного та прикладного товарознавства. Участь у симпозіумі надала 
можливість ознайомитися з культурою румунського народу, дотор-
кнутися до його історичної та архітектурної спадщини. 




