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 Про Державний бюджет України на 2018 рік // Верховна Рада України; Закон, Бюджет, 

Розподіл, Перелік від 07 грудня 2017 р. № 2246-VIII 

 Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2017 року // 

Президент України; Указ від 29 грудня 2017 р. №458/2017 

 Про затвердження Порядку формування тематики наукових досліджень і науково-

технічних (експериментальних) розробок, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України // Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік 

від 11 січня 2018 р. № 13 

 Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти // Кабінет 

Міністрів України; Постанова від 27 грудня 2017 року № 1084 

 Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного 

співробітництва // Кабінет Міністрів України; Постанова від 27 грудня 2017 р. № 1066 

 Про започаткування роботи із створення в Україні Центру підтримки технологій та 

інновацій // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 17 січня 2018 року № 20-р 

 Про затвердження плану заходів щодо відзначення 100-річчя Національної академії 

наук // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 27 грудня 2017 р. № 992-р 

 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Національній 

академії медичних наук на 2017 рік // Кабінет Міністрів України; Розпорядження 

від 20 грудня 2017 року № 931-р 

 Про призначення Гурака Р. В. Головою Державної служби якості освіти України // 

Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 13 грудня 2017 р. № 890-р 

 Про призначення стипендій Президента України учасникам та призерам міжнародних 

учнівських олімпіад з екології та астрономії 2017 року // Міністерство освіти і науки 

України; Наказ від 10 січня 2018 р. № 20 

 Про проведення ІІ Всеукраїнського студентського турніру з філософії Міністерство 

освіти і науки України; Наказ від 10 січня 2018 р. № 16 

 Про організацію та проведення міжнародної конференції // Міністерство освіти і науки 

України; Наказ від 10 січня 2018 р. № 15 

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

науки України; Наказ від 05 січня 2018 р. № 13 

 Про внесення змін до наказу МОН від 31.07.2017 №1104 // Міністерство освіти і науки 

України; Наказ від 29 грудня 2017 р. № 1725 

 Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 

спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року. (Наказ 1714) // Міністерство освіти 

і науки України; Наказ від 28 грудня 2017 р. № 1714 

 Про виплату стипендій Президента України переможцям VII Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка // 

Міністерство освіти і науки України; Наказ від 26 грудня 2017 р. № 1670 

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

науки України; Наказ від 13 грудня 2017 р. № 1612 

 Про завершення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в 

освіті» // Міністерство освіти і науки України; Наказ від 11 грудня 2017 р. № 1582 
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 Про затвердження Порядку реєстрації міжнародних науково-технічних програм і 

проектів, що виконуються в рамках міжнародного науково-технічного 

співробітництва українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках 

такого співробітництва // Міністерство освіти і науки України; Наказ, Порядок, Форма 

типового документа, Картка від 20 листопада 2017 р. № 1507; Зареєстровано: Мін'юст 

України від 27 грудня 2017 р. № 1564/31432 

 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у науково-дослідних установах, що належать до сфери 

управління Міністерства внутрішніх справ України, та вищих навчальних закладах із 

специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку кадрів для Міністерства 

внутрішніх справ України і Національної поліції України // Міністерство внутрішніх 

справ України; Наказ, Порядок, Форма, Пропозиції від 28 листопада 2017 р. № 963; 

Зареєстровано: Мін'юст України від 19 грудня 2017 р. № 1534/31402 

 Програма співробітництва між Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності на 2018-2019 // 

Мінекономрозвитку України, ВО інтелектуальної власності; Програма, Міжнародний 

документ від 06 жовтня 2017 р. 

 Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України та Відомством з патентів і торговельних марок Королівства Іспанія // 

Мінекономрозвитку України, Іспанія; Меморандум, Міжнародний документ 

від 05 жовтня 2017 р. 

 Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України та Відомством з патентів і торговельних марок Турецької Республіки // 

Мінекономрозвитку України, Туреччина; Меморандум, Міжнародний документ 

від 04 жовтня 2017 р. 

 Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України та Корейським відомством інтелектуальної власності Республіки Корея щодо 

всестороннього співробітництва у сфері інтелектуальної власності // 

Мінекономрозвитку України, Корея, Республіка; Меморандум, Міжнародний документ 

від 03 жовтня 2017 р. 

 Меморандум про наміри між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

та Національним центром інтелектуальної власності Грузії (САКПАТЕНТІ) стосовно 

визнання Державного підприємства "Український інститут інтелектуальної 

власності" органом, компетентним у проведенні міжнародного пошуку та міжнародної 

попередньої експертизи // Мінекономрозвитку України, Грузія; Меморандум, 

Міжнародний документ від 03 жовтня 2017 р. 

 Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України та Скандинавським патентним інститутом // Мінекономрозвитку України, 

Скандинавський патентний інст.; Меморандум, Міжнародний документ 

від 02 жовтня 2017 р. 

 Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та 

Космічним агентством Об'єднаних Арабських Еміратів у сфері дослідження космосу // 

ДКА України, О.А.Емірати; Меморандум, Міжнародний документ від 02 листопада 2017 р. 

 Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та 

Канадським космічним агентством у сфері дослідження та використання космічного 

простору в мирних цілях // ДКА України, Канада; Меморандум, Міжнародний документ 

від 01 листопада 2017 р. 

 Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та 

Мексиканським космічним агентством Мексиканських Сполучених Штатів про 
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співробітництво у космічній сфері в мирних цілях // ДКА України, Мексика; 

Меморандум, Міжнародний документ від 26 вересня 2017 р. 
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