
IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ»

20 − 22 березня 2017 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки«Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулася IV Міжнародна

науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії і

практики експертизи товарів». Ініціатором та організатором проведенняконференції виступили кафедра експертизи та митної справи ПУЕТ і науково-дослідний центр «Незалежна експертиза». Мета проведення конференції: обміндосвідом між досвідченими та молодими вченими; розвиток теорії та практикиекспертизи; вирішення завдань стосовно поліпшення якості нашого життя зарахунок досягнень науки та практики.
20 березня 2017 р. відбулося он-лайн відкриття IV Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики

експертизи товарів».

З вітальним словом з нагоди відкриття конференції виступили:

Гаркуша Сергій Володимирович – проректор з наукової роботиПолтавського університету економіки і торгівлі, д.т.н., профессор
Омельченко Наталія Володимирівна – завідувач кафедри експертизи тамитної справи, начальник науково-дослідного центру «Незалежна експертиза»,к.т.н., професор



В роботі конференції прийняли активну участь:

Бедрарчук Микола Степанович – к.т.н., проф. кафедри товарознавства татехнології непродовольчих товарів (Львівський торговельно-економічнийуніверситет)

Шумський Орест Васильович – к.т.н., доц. кафедри товарознавства та технологіїнепродовольчих товарів (Львівський торговельно-економічний університет)



Бодак Михайло Петрович - к.т.н., доц. кафедри товарознавства та технологіївиробництва харчових продуктів (Львівський торговельно-економічнийуніверситет)

Попович Наталія Іванівна - к.т.н., доц. кафедри товарознавства та технологіїнепродовольчих товарів (Львівський торговельно-економічний університет)



Павлова Валентина Андріївна – д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємства,торгівлі та біржової діяльності (Дніпропетровський університетімені Альфреда Нобеля)

Сєногонова Людмила Іванівна – к.т.н., доц., Луганського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка



Вилкова Светлана Архиповна – д.т.н., проф., кафедри товарознавства та сервісу(АНО ВПО «Российский університет кооперации» Поволжского кооперативногоинститута (Филиал)

Каменева Светлана Євгеньевна – д.т.н., проф., завідувач кафедри товарознавствата сервісу (АНО ВПО «Российский університет кооперации» Поволжскогокооперативного института (Филиал)



Ємченко Ірина Володимирівна – д.т.н., проф., завідувач кафедри митного татехнічного регулювання (Львівський торговельно-економічний університет)

Захарченко Петро Володимирович – к.т.н., проф., завідувач кафедритоварознавства та комерційної діяльності в будівництві (Київського національногоуніверситету будівництва і архітектури) віце-президент Академії будівництваУкраїни



Під час відкриття конференції особливу увагу було зосереджено на:

• вирішенні низки завдань з покращення якості та безпечності життя вцілому й завдяки використанню сучасних досягнень науки і практики;
• розвитку теорії та практики експертизи;
• зміцненні зв’язків між наукою й практикою, шляхом консолідації зусильнауковців різних регіонів нашої держави та інших країн, зокрема й під час обмінупередовим досвідом і думками між молодими і досвідченими вченими;
• залученні представників органів влади на державному та муніципальномурівнях до обговорення проблем якості та безпечності товарів, актуальнихрегіональних проблем споживчого ринку з метою організації заходів щодо захиступрав споживачів.
Приділено увагу:

• обговоренню актуальних напрямків розвитку товарознавства;
• обмін науково-технічною інформацією в галузях ідентифікації, оцінкиякості, експертизи та безпечності товарів;
• інноваційній діяльність в науковому та практичному товарознавстві, якоснови експертизи товарів;
• встановленню ділових зв’язків і розробки спільних проектів з науковцямиВНЗ та експертами-практиками різних країн.
Керівники тематичних напрямів зосередили увагу присутніх на актуальнихпитаннях та пропозиціях висвітлених в тезах доповідей з основних тематичнихнапрямів конференції.Таким чином, проведення конференції «Актуальні проблеми теорії і практикиекспертизи товарів» сприяє обміну досвідом між науковцями стосовнопедагогічної та науково-практичної діяльності. ПУЕТ завжди створював умови дляширокого впровадження інноваційних освітніх технологій і результатів науковихдосліджень у професійну підготовку товарознавців-експертів, адже підготовкависококваліфікованих фахівців є пріорітетним завданням вищого навчальногозакладу.





Закриття IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

«Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів»,

22 березня 2017 р.

З нагоди закриття міжнародної науково-практичної інтернет-конференціївиступили:

Нестуля Олексій Олексійович − доктор історичних наук, професор, ректорВищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет  економіки іторгівлі»

Пелик Леся Василівна − доктор технічних наук, професор, завідувач кафедритоварознавства та технології напрдовольчих товарів Львівського торговельно-економічного університету



Осика Віктор Анатолійович – кандидат технічних  наук, доцент, деканфакультету торгівлі та маркетингу Київського національного торговельно-економічного університету
Одарченко Микола Семенович − кандидат технічних наук, професор,завідувач кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпекиХарківського державного університету харчування та торгівлі.

На конференції представлені тези доповідей з Азейбарджану, Німеччини,Республіки Білорусі, Республіки Польщі, Російської Федерації, Таджикистану,України.Запрошуємо до майбутньої співпраці науковців та співробітників ПУЕТ таінших навчальних закладів України й зарубіжних країн, а також фахівців, якізаймаються проблемами експертизи товарів в Україні та за кордоном.


