
ЗВІТ 

Західного наукового центру Академії наук 

вищої освіти України за 2014 рік 

 

За звітний період у навчальних та наукових установах Західного 

наукового центру Академії наук вищої освіти (АНВО) України проведено 

447 наукових конференцій, семінарів та симпозіумів в тому числі 86 

конференцій молодих вчених, аспірантів, магістрів та студентів. За 

матеріалами наукових форумів (конференцій, симпозіумів і семінарів) видано 

244 збірники наукових публікацій загальним обсягом 5760 друкованих 

аркушів. 

Під науковим керівництвом академіків Західного наукового центру 

АНВО України подані 180 заявок та отримані 143 патенти на винаходи і 

корисні моделі, в тому числі 77 патентів на винаходи та корисні моделі 

впроваджені у виробництво із загальним економічним ефектом приблизно 

33 млн. грн. 

За ініціативою академіків Західного наукового центру реалізовувалися 

13 міжнародних грантів з залученням вищих навчальних та наукових 

закладів ряду європейських країн. 

Протягом звітного року академіками Західного наукового центру 

АНВО України виконувалося 249 науково-дослідних тем із частковим 

бюджетним і недержавним фінансуванням, а також завдяки ініціативної 

діяльності науковців. 

За 2014 рік захищені 43 докторські та 271 кандидатська дисертації, у 

яких науковими керівниками та консультантами були академіки Західного 

наукового центру. 

Значна частина академіків та їх учнів побувала за кордоном з метою 

стажування та участі у Міжнародних наукових форумах. Зокрема, було 

здійснено 287 виїздів за кордон з метою участі у конференціях, 132 - з метою 

стажування, 88 - з метою виконання спільних наукових досліджень та 67 - з 



метою участі в навчальному процесі (лекції, семінари, практичні заняття, 

консультації).  

За звітний період видані 243 підручники, посібники та довідники 

загальним обсягом понад 5 тисяч друкованих аркушів. Опубліковано 5327 

статей в профільних збірниках та журналах, в тому числі 748 - у матеріалах 

зарубіжних наукових форумів. 

Академіки Західного наукового центру беруть участь у роботі 97 

спеціалізованих вчених рад з захисту докторських та кандидатських 

дисертацій, керують науковими роботами 438 аспірантів, магістрів і 

пошукачів та консультують 67 докторантів. 

Протягом 2014 року 24 академіки наукового центру виступили в 

засобах масової інформації (телебачення, радіо, преса), інформація яких 

стосувалася наукових напрацювань в різних галузях освіти, науки і 

народного господарства. Систематично під егідою Західного наукового 

центру АНВО України проводиться цілий ряд додаткових заходів наукового 

та просвітницького характеру. 
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