
V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА IНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ»

20 березня 2018 р. відбулося відкриття єдиної на теренах країн СНД V

Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Актуальні проблеми

теорії і практики експертизи товарів».

З вітальним словом із нагоди відкриття конференції виступили:

Гаркуша Сергій Володимирович, д. т. н., професор, голова програмногокомітету конференції, проректор з наукової роботи ПУЕТ, Україна.

Тягунова Наталія Михайлівна, к. е. н., професор, декан факультетутоварознавства, торгівлі та маркетингу ПУЕТ, Україна.



Омельченко Наталія Володимирівна – к. т. н., професор, заступник головипрограмного комітету конференції, завідувач кафедри експертизи та митної справиПУЕТ, начальник науково-дослідного центру «Незалежна експертиза», Україна.

Беднарчук Микола Степанович, к. т. н., професор, професор кафедритоварознавства та технології непродовольчих товарів Львівського торговельно-економічного університету, Україна.



Stoykova Temenuga Vasileva, PhD Assoc. Professor, Department CommodityScience Head of Center for Goods Quality and Consumer Protection University ofEconomics - Varna, Bulgaria.

Мережко Ніна Василівна, д. т. н., професор, завідувач кафедритоварознавства та митної справи Київського національного торговельно-економічного університету, Україна.
Співробітники кафедри товарознавства та митної справи Київськогонаціонального торговельно-економічного університету, Україна.



Павлова Валентина Андріївна, д. е. н., професор, завідувач кафедрипідприємництва, торгівлі та біржової діяльності Приватного вищого навчальногозакладу «Університет імені Альфреда Нобеля», Україна.

Дрель Віктор Федорович, к. б. н, доцент, директор науково-навчальногоінституту торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму Державного закладу«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», Україна.



Бодак Михайло Петрович, к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства,технологій і управління якістю харчових продуктів Львівського торговельно-економічного університету, Україна.

Озимок Галина Володимирівна, к. т. н., доцент, декан факультетуменеджменту, товарознавства та комерційної діяльності Львівського інститутуекономіки і туризму, Україна.
Співробітники кафедри підприємництва, товарознавства та експертизитоварів Львівського інституту економіки і туризму, Україна.



Тернова Алла Станіславівна, к. т. н., доцент, доцент кафедри товарознавства,експертизи та торговельного підприємництва Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічногоуніверситету, Україна.
Сіренко Світлана Олександрівна, к. т. н., доцент, доцент кафедритоварознавства, експертизи та торговельного підприємництва Вінницькоготорговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, Україна.

Турсунов Хушруз Муталібович – Головний інспектор відділу організації митного

контролю Регіонального митного управління у м. Душанбе, Республіка Таджикістан,

старший лейтенант митної служби



Амрахлі Ельмір Мухамед огли – експерт відділу міжнародних відносин

Інституту стандартизації державного юридичного суб’єкту Азербайджанської Республіки

при Департаменті оцінки відповідності Державного комітету зі стандартизації,

метрології і патенту, Азербайджанська Республіка, м. Баку.

Тимошенко Алла Миколаївна, завідувач відділу науково-масової тавиставкової роботи Полтавського художнього музею (Галерея мистецтв) іменіМиколи Ярошенка, Україна.



Дмитренко Наталія Євгеніївна, науковий співробітник Полтавськогохудожнього музею (Галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка, Україна.
26 вересня 2017 р. святкував свій 80-річний ювілей відомий українськийвчений-товарознавець, д. т. н. , професор, заслужений діяч науки і техніки України,академік Української технологічної академії, заслужений професор Львівськоготорговельно-економічного університету Семак Богдан Дмитрович. Відзначаючивеличезний науковий та педагогічний доробок і з огляду на незаперечнийавторитет та енциклопедичні знання в царині товарознавчої науки, присвячуємоцей збірник V Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Актуальніпроблеми теорії і практики експертизи товарів», ювілею МЕТРА товарознавства

БОГДАНА ДМИТРОВИЧА СЕМАКА.Зичимо Вам, дорогий Богдане Дмитровичу, ще впродовж довгих років життящедро ділитися своїми талантами та примножувати їх у щасті подальшої творчоїпраці й в натхненні на славу української товарознавчої науки. Нехай ще довго,
шановний Богдане Дмитровичу, Ваші працьовиті руки збирають щедрий урожайна науковій ниві! Плідних Вам здобутків та допитливих і старанних учнів! Бажаємоздійснення планів і задумів.



З найглибшою пошаною кафедра експертизи та митної справи Полтавськогоуніверситету економіки і торгівлі.

Доповідачі на відкритті конференції висловили глибоку вдячністьорганізаторам, співорганізаторам конференції, всім науковцям за активну участь усприянні в її організації та вагомий внесок в успішне проведення конференції.



22 березня 2018 р. у ПУЕТ відбулося: закриття єдиної на теренах країн СНД
V Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Актуальні

проблеми теорії і практики експертизи товарів».

Актуальність проведення конференції підтверджена наявністю

доповідей від провідних практиків з: захисту прав споживачів, експертизи, судовоїекспертизи, товарознавчих досліджень та оціночної діяльності, стандартизації таоцінки відповідності; професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрів,студентів з понад 30 установ і закладів вищої освіти із семи країн(Азербайджанська Республіка; Республіка Білорусь; Республіка Болгарія; РеспублікаПольща; Республіка Таджикистан; Республіка Туреччина; Україна).



Публікації спрямовані на вирішення проблем стосовно:1. аналого-параметричного моделювання вартості товарів військовогопризначення та подвійного використання;2. оцінки якості  та безпечності нехарчової продукції;3. розпізнавання оригінального чоловічого одягу, виготовленого вТуреччині;4. проведення ідентифікації та визначення фальсифікації нехарчовоїпродукції;5. методики контролю якості дитячого одягу;6. екологічного-тестування;7. розробки нормативного забезпечення сертифікації послуг з апі-вуликотерапії;8. світового досвіду маркування та контролю ринків збуту органічноїпродукції9. основних правових засад органічного виробництва в Україні;10. поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів,взуття, керамічної цегли;11. вивчення купівельних переваг на скляний посуд, меблі, верхній жіночийтрикотаж;12. аналізу інформаційного забезпечення товарів;13. дослідженню впливу сировини на формування якості товарів;14. інноваційних змін у жіночому білизняному трикотажі тощо;15. класифікації сучасного асортименту нехарчової продукції, в тому числікласифікації нехарчової продукції для митних цілей;16. марковальних ознак нехарчової продукції;17. сучасного пакування, як способу захисту споживачів від фальсифікації;18. вимірювальних методів ідентифікації нехарчової продукції;19. проведення ідентифікації та виявлення фальсифікації продукції;20. ідентифікаційної експертизи нехарчової продукції;21. сертифікації лісоматеріалів;22. контрафактної продукції;



23. формуванні якості і конкурентоспроможності різних груп харчовихпродуктів;24. експертних досліджень стосовно безпечності харчових продуктів;25. впливу сировини і технології виготовлення на якість харчових продуктів;26. якості нових продуктів підвищеної харчової і біологічної цінності;27. розробки та дослідження товарів за вдосконаленими рецептурами;28. експертизи нехарчової продукції;29. інструментів моніторингу якості надання послуг споживачам;30. оцінки ефективності інноваційної технології оздоблення шліфованихшкір;31. формування професійних компетентностей при підготовці: товарознавців;товарознавців сфери торгівлі; товарознавців експертів; фахівців з експертизитоварів.20-22 березня 2018 р. студенти освітньої програми «Експертиза та митнасправа» долучилися до роботи V Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» (єдиної натеренах країн СНД). Студенти взяли участь у професійному обговоренні існуючихпроблем на ринку товарів та послуг; низки завдань з покращення якості табезпечності життя в цілому й завдяки використанню сучасних досягнень науки іпрактики; розвитку теорії та практики експертизи; конструктивного обмінудумками формування нового рівня реалізації інноваційних ідей, зміцненняміжнародного престижу ПУЕТ та України, як країни, що має високий рівенькультури, науки та освіти.





ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ

Співорганізаторами заходу були:

- Центральна спілка споживчих товариств України;
- Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університетекономіки і торгівлі»;
- Київський національний торговельно-економічний університет;
- Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації;
- Карагандинський економічний університет;
- Таджицький державний університет комерції;
- Кооперативно-торговий університет Молдови;
- Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічнийцентр стандартизації, метрології та сертифікації»;
- Всеукраїнська федерація споживачів «ПУЛЬС»;
- Громадська організація науково-дослідний центр «Незалежна експертиза».

Перелік установ і закладів, що взяли участь у роботі конференції:

- Вищий державний навчальний заклад України «Українська медичнастоматологічна академія» (м. Полтава, Україна);
- Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університетекономіки і торгівлі» (м. Полтава, Україна);
- Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національноготорговельно-економічного університету (м. Вінниця, Україна);
- Государственное научное учреждение «Институт механикиметаллополимерных систем им. В. А. Белого» Национальной академии наукБеларуси (г. Гомель, Республика Беларусь);
- Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничийцентр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (м. Київ,Україна);
- Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний



центр стандартизації, метрології та сертифікації» (м. Полтава, Україна);
- Державний заклад «Луганський національний університет імені ТарасаШевченка» (м. Старобільськ, Україна);
- Державний навчальний заклад «Гадяцьке аграрне училище» (м. Гадяч,Україна);
- Економічний університет – Варна (University of Economics – Varna) (м. Варна,Республіка Болгарія);
- Институт кожевенной промышленности (Institute of leather industry)(м. Лодзь, Республіка Польща);
- Институт стандартизации государственного юридического субъектаАзербайджанской Республики при Департаменте оценки соответствияГосударственного комитета по стандартизации, метрологии и патента (г. Баку,Азербайджанская Республика);
- Київський кооперативний інститут бізнесу і права (м. Київ, Україна);
- Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ,Україна);
- Київський національний університет будівництва і архітектури (м. Київ,Україна);
- Київський національний університет технологій та дизайну (м. Київ,Україна);
- Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центрМіністерства внутрішніх справ України (м. Львів, Україна);
- Луцький національний технічний університет (м. Луцьк, Україна);
- Львівський інститут економіки і туризму (м. Львів, Україна);
- Львівський торговельно-економічний університет (м. Львів, Україна);
- Національний технічний університет України «Київський політехнічнийінститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ, Україна);
- Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна);
- Одеська національна академія харчових технологій (м. Одеса, Україна);
- Повне товариство «Ломбард «Каса.Юа» за участю Товариства з обмеженоювідповідальністю «Кесеф-Фінанс», Товариства з обмеженою відповідальністю«Загав-Фінанс» (м. Київ, Україна);



- Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава, Україна);
- Полтавська обласна громадська організація «Полтавський регіональнийцентр захисту прав споживачів» (м. Полтава, Україна);
- Полтавський кооперативний коледж (м. Полтава, Україна);
- Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центрМіністерства внутрішніх справ України (м. Полтава, Україна);
- Полтавська обласна громадська організація «Спілка пасічників» (м. Полтава,Україна);
- Полтавський художній музей (галерея мистецтв) імені Миколи Ярошенка(м. Полтава, Україна);
- Приватний вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля»(м. Дніпро, Україна);
- Региональное таможенное управление по городу Душанбе (г. Душанбе,Республика Таджикистан);
- Рівненський державний гуманітарний університет (м. Рівне, Україна);
- Средиземноморский университет (Akdeniz University) (г. Анталия, ТурецкаяРеспублика);
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Lagom International» (м. Львів,Україна);
- Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро, Україна);
- Українська академія друкарства (м. Львів, Україна);
- Учреждение образования «Белорусский торгово-экономическийуниверситет потребительской кооперации» (г. Гомель, Республика Беларусь);
- Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків,Україна);
- Харківський торговельно-економічний інститут Київського національноготорговельно-економічного університету (м. Харків, Україна).



Країни учасники V Міжнародної науково-практичної

iнтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи

товарів»:

- Азербайджанська Республіка;
- Республіка Білорусь;
- Республіка Болгарія;
- Республіка Польща;
- Республіка Таджикистан;
- Республіка Туреччина;
- Україна.

Конференція працювала за такими тематичними напрямами:

1. Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.2. Товарознавство – основа експертизи товарів.3. Проблеми ідентифікації та фальсифікації товарів.4. Експертні дослідження харчових продуктів як інструмент впливу на їхбезпечність.5. Експертні дослідження нехарчової продукції як засіб захисту правспоживачів.6. Формування професійних компетентностей при підготовці товарознавців-експертів.
Електронний варіант збірника матеріалів конференції розміщений у

репозитарії ПУЕТ http://dspace.puet.edu.ua

http://dspace.puet.edu.ua

