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 Про приєднання України до Метричної конвенції // Верховна Рада України; 

Закон від 23 травня 2018 р. № 2445-VIII 

 Про реалізацію експериментального проекту з організації діяльності фонду 

державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та 

промислових зразків // Кабінет Міністрів України; Постанова від 20 червня 2018 р. № 500 

 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 р. № 1109 
// Кабінет Міністрів України; Постанова від 13 червня 2018 р. № 476 

 Про затвердження Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки 

про співробітництво в сфері освіти, науки, молоді та спорту // Кабінет Міністрів 

України; Постанова від 06 червня 2018 р. № 463 

 Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для поповнення статутного капіталу Державної інноваційної фінансово-

кредитної установи для забезпечення статутної діяльності // Кабінет Міністрів 

України; Постанова від 30 травня 2018 р. № 428 

 Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи // Кабінет 

Міністрів України; Постанова, Положення від 23 травня 2018 р. № 404 

 Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період 

до 2028 року // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 20 червня 2018 р. № 442-р 

 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

освіти і науки на 2018 рік // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 

20 червня 2018 р. № 425-р 

 Про призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України студентам 

закладів вищої освіти та аспірантам // Кабінет Міністрів України; Розпорядження 

від 06 червня 2018 р. № 391-р 

 Про оголошення відбору з метою забезпечення доступу закладів вищої освіти і 

наукових установ, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки 

України, до електронних наукових баз даних // Міністерство освіти і науки України; 

Наказ від 19 червня 2018 р. № 659 

 Про державне визнання документів про вищу духовну освіту // Міністерство освіти і 

науки України; Наказ від 11 червня 2018 р. № 626 

 Про фінансування наукового проекту за Міжнародною європейською інноваційною 

науково-технічною програмою «EUREKA» // Міністерство освіти і науки України; 

Наказ від 07 червня 2018 р. № 608 

 Про виплату державних стипендій видатним діячам науки // Міністерство освіти і 

науки України; Наказ від 07 червня 2018 р. № 605 

 Про визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти наукових ступенів // 

Міністерство освіти і науки України; Наказ від 07 червня 2018 р. № 604 

 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.01.2018 № 63 
// Міністерство освіти і науки України; Наказ від 07 червня 2018 р. № 601 
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 Про підсумки проведення III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2017/2018 

навчальному році // Міністерство освіти і науки України; Наказ 

від 25 травня 2018 р. № 529 

 Про утворення експертно-консультативного комітету з цифрових технологій в освіті 

при Міністерстві освіти і науки України // Міністерство освіти і науки України; 

Наказ від 22 травня 2018 р. № 516 

 Про включення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким 

надається підтримка держави // Міністерство освіти і науки України; Наказ  

від 22 травня 2018 р. № 512 

 Про затвердження деталізованого плану заходів МОН з виконання Плану 

пріоритетних дій Уряду на 2018 рік // Міністерство освіти і науки України; Наказ 

від 10 травня 2018 р. № 466 

 Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і 

торгівлі України та Міністерством стратегії та фінансів Республіки Корея щодо 

Програми обміну знаннями // Мінекономрозвитку України, Корея, Республіка; 

Меморандум, Міжнародний документ від 24 квітня 2018 р. 

 Про звірення предметів і матеріалів науково-допоміжного фонду з фондово-

обліковою документацією // Мінкультури України; Наказ, Порядок, Акт, Форма 

типового документа від 16 квітня 2018 р. № 326; Зареєстровано: Мін'юст України 

від 10 травня 2018 р. № 579/32031 

 Домовленість між Державною інспекцією ядерного регулювання України та 

Комісією ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки про обмін технічною 

інформацією та співробітництво у сфері ядерної безпеки // Держатомрегулювання, 

США; Домовленість, Міжнародний документ від 13 березня 2018 р. 

 Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством рибного 

господарства України та Департаментом сільського господарства, лісництва та 

рибного господарства Південно-Африканської Республіки стосовно системи 

міжнародного наукового спостереження Комісії зі збереження морських живих 

ресурсів Антарктики // Держрибагентство України, Південна Африка; Меморандум, 

Міжнародний документ від 26 лютого 2018 р. 
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