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ІНФОРМАЦІЯ  
ПРО ХІХ СИМПОЗІУМ IGWT 

 
XІХ Симпозіум Міжнародного товариства товарознавців і техно-

логів (з нім. Internationale Gesellschaft für Warenwissenschaften und 
Technologie – IGWT) "Товарознавство у дослідженнях і практиці: поточні 
досягнення і майбутні виклики" відбувся 15–19 вересня 2014 р. 
у м. Краків (Польща). Організаторами Симпозіуму стали Краківський 
економічний університет (КЕУ) – давній і плідний партнер КНТЕУ та 
Польське товариство товарознавців. Проведення Симпозіуму на базі 
КЕУ є символічним, оскільки історія заснування цього закладу почалася 
90 років тому саме з Інституту товарознавства. 

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), де й до сьогодні знаходиться 
штаб-квартира IGWT. У ХХІ столітті симпозіуми проводилися: у 2001 р. – 
м. Марібор, Словенія; 2004 р. – м. Пекін, Китай; 2006 р. – м. Київ (на 
базі КНТЕУ), Україна; 2008 р. – м. Сувон, Республіка Корея; 2010 р. – 
м. Бухарест, Румунія; 2012 р. – м. Рим, Італія; 2014 р. – м. Краків, Польща. 

У роботі Симпозіуму в 2014 р. взяли участь понад 180 науковців 
і практиків із 18-ти країн світу. Найбільш чисельними були представ-
ництва Польщі, Кореї, Румунії, Італії, Болгарії. Відбулося розширення 
географії за рахунок учасників із Німеччини, Ізраїлю, Вірменії та ін-
ших країн світу, які раніше не були представлені на симпозіумах IGWT. 

Робота ХІХ Симпозіуму була зосереджена на таких основних 
напрямах: 

 переваги й виклики товарознавства в епоху глобалізації; 
 захист і задоволення споживача; 
 економічні та маркетингові аспекти товарознавства; 
 роль товарознавства в захисті навколишнього середовища; 
 інновації в розробленні продукції; 
 системи управління: якістю, безпечністю, навколишнім сере-
довищем, енергією, ризиками та знаннями; 

 пакування і логістика; 
 якість харчових продуктів; 
 якість промислових товарів; 
 безпечність та автентичність товарів (продукції).  

Матеріали Симпозіуму опубліковано у 8 томах, які містять, зокрема, 
статті з товарознавчої проблематики науковців із КНТЕУ. 

Під час наукових дискусій обговорювалися проблеми, пріоритети 
та напрями подальшого розвитку товарознавчої науки й практики 
в сучасних суспільних та економічних умовах. Це дало змогу визначити 
стратегічно важливі напрямки розвитку теоретичного й практичного 



Товари і ринки 2014 №2  
 

 6 

товарознавства в Україні та світі. Особливе значення для визначення 
стратегії розвитку товарознавства мала конференція "Товарознавство 
2.0 і проблеми сталого зростання для поліпшення якості життя", 
проведена в рамках Симпозіуму.  

Від Українського товариства товарознавців і технологів делегація 
КНТЕУ взяла участь у засіданні Генеральної асамблеї IGWT, на якому 
обговорювалася низка актуальних для міжнародної товарознавчої спіль-
ноти питань. Підтверджено та формалізовано членство представників 
України в IGWT:  

• почесні члени IGWT: 
- Анатолій Мазаракі, ректор КНТЕУ, професор;  
- Григорій Пугачевський, професор кафедри товарознавства 
та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ; 

• Віце-президент IGWT – Наталія Притульська, перший про-
ректор КНТЕУ, Президент Українського товариства товарознавців 
і технологів (УТТТ); 

• член редакційної ради міжнародного журналу FORUM WARE – 
Тарас Караваєв, доцент кафедри товарознавства та експертизи непро-
довольчих товарів КНТЕУ, відповідальний секретар УТТТ. 

На Асамблеї одноголосно ухвалено такі рішення:  
 місцем проведення наступного ХХ Симпозіуму IGWT у 2016 р. 

обрано Болгарію, Варненський економічний університет, який є закор-
донним партнером КНТЕУ; 

 місцем проведення ХХІ Симпозіуму – Україну, КНТЕУ, 2018 р.  
Під час зустрічей з учасниками Симпозіуму, представниками 

закладів освіти й науки різних країн світу обговорено напрямки по-
дальшого співробітництва в різних сферах. Фахівцями з багатьох країн 
світу була відзначена важливість модернізації міжнародного журналу 
FORUM WARE, який є офіційним виданням IGWT. 

 
 


