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 Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки 

про реалізацію проекту "Фінська підтримка реформи української школи" // 

Верховна Рада України; Закон від 03 липня 2018 року № 2485-VIII 

 Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Вища освіта України") між Україною 

та Північною екологічною фінансовою корпорацією // Верховна Рада України; Закон 

від 20 червня 2018 року № 2467-VIII 

 Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері 

авторського права і (або) суміжних прав // Верховна Рада України; Закон 

від 15 травня 2018 року № 2415-VIII 

 Про присудження Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим 

у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за 

2017 рік // Верховна Рада України; Постанова від 11 липня 2018 року № 2503-VIII 

 Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих учених // Верховна Рада України; Постанова 

від 11 липня 2018 року № 2502-VIII 

 Про призначення стипендій Президента України переможцям VIII Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка // Президент України, Указ від 25 липня 2018 року №215/2018  

 Про відзначення державними нагородами України співробітників та працівників 

Національної академії правових наук України // Президент України, Указ 

від 23 липня 2018 року №214/2018  

 Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень 

молодих учених на 2018 рік // Президент України, Розпорядження 

від 16 липня 2018 року №105/2018-рп 

 Деякі питання наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у 

віданні Національної академії наук, національних галузевих академій наук // 

Кабінет Міністрів України; Постанова від 26 липня 2018 року № 589 

 Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 

та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2018 

році // Кабінет Міністрів України; Постанова від 11 липня 2018 року № 556 

 Про внесення зміни до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників // Кабінет Міністрів України; Постанова від 11 липня 2018 року № 549 

 Про внесення зміни до переліку державних та комунальних закладів охорони 

здоров’я і державних наукових установ, які мають право провадити діяльність, 

пов’язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині // 

Кабінет Міністрів України; Постанова від 20 червня 2018 р. № 538 

 Про утворення, реорганізацію та ліквідацію державних наукових установ // Кабінет 

Міністрів України; Постанова від 04 липня 2018 року № 529 

 Про Національний фонд досліджень України // Кабінет Міністрів України; 

Постанова від 04 липня 2018 року № 528 
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 Питання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в 

Україні // Кабінет Міністрів України; Постанова від 04 липня 2018 року № 526 

 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. 

№ 567 // Кабінет Міністрів України; Постанова від 04 липня 2018 р. № 519 

 Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про фінансування 

Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube — CCI 2014TC16M6TN001) 

// Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 11 липня 2018 року № 522-р 

 Про реорганізацію науково-дослідного центру Збройних Сил України "Державний 

океанаріум" // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 11 липня 2018 року № 490-р 

 Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки 

України // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 11липня 2018 року № 481-р 

 Про затвердження плану заходів з відзначення у 2018 році 100-річчя від дня 

народження Василя Сухомлинського // Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 

04 липня 2018 року № 464-р 

 Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству 

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

від 20 червня 2018 року № 425-р 

 Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про реалізацію проекту 

"Фінська підтримка реформи української школи" // Кабінет Міністрів України, 

Фінляндія; Угода, Міжнародний документ, Проект, Умови від 05 березня 2018 року 

 Про оновлення персонального складу секцій за фаховими напрямами Наукової ради 

МОН та часткового набору до персонального складу секцій за фаховими напрямами 

Експертної ради МОН // Міністерство освіти і науки України; Наказ від 09.07.2018 №740 

 Про затвердження рішень Атестаційної колегії 05 липня 2018 р // Міністерство 

освіти і науки України; Наказ від 05 липня 2018 року № 728 

 Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України // Міністерство освіти і 

науки України; Наказ від 04 липня 2018 року № 706 

 Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими у 2017 році 

дослідженнями і розробками та звітів за етапом 2017 року // Міністерство освіти і 

науки України; Наказ від 03 липня 2018 року № 705 

 Про утворення робочої групи з розроблення науково-методичного забезпечення 

вивчення Голодомору // Міністерство освіти і науки України; Наказ від 03 липня 2018 

року № 704 

 Про приймання звітів за завершеними науковими роботами, науково-технічними 

(експериментальними) розробками молодих вчених, які працюють (навчаються) у 

закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління 

Міністерства, фінансування яких було розпочато у серпні 2016 року // Міністерство 

освіти і науки України; Наказ від 25 червня 2018 року № 683 

 Про створення Робочої групи з розробки Методики проведення державної атестації 

закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) 

діяльності // Міністерство освіти і науки України; Наказ від 20 червня 2018 року № 661 

 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 року № 659 

 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pitannya-mizhvidomchoyi-radi-z-koordinaciyi-fundamentalnih-i-prikladnih-doslidzhen-v-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pitannya-mizhvidomchoyi-radi-z-koordinaciyi-fundamentalnih-i-prikladnih-doslidzhen-v-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-27-lipnya-2016-r-567
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-27-lipnya-2016-r-567
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-podannya-na-ratifikaciyu-verhovnoyu-radoyu-ukrayini-ugodi-pro-finansuvannya-dunajskoyi-transnacionalnoyi-programi-interreg-v-b-danube-cci-2014tc16m6tn001
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-podannya-na-ratifikaciyu-verhovnoyu-radoyu-ukrayini-ugodi-pro-finansuvannya-dunajskoyi-transnacionalnoyi-programi-interreg-v-b-danube-cci-2014tc16m6tn001
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-reorganizaciyu-naukovo-doslidnogo-centru-zbrojnih-sil-ukrayini-derzhavnij-okeanarium
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-reorganizaciyu-naukovo-doslidnogo-centru-zbrojnih-sil-ukrayini-derzhavnij-okeanarium
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-na-2018-rik-z-realizaciyi-strategiyi-kiberbezpeki-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-na-2018-rik-z-realizaciyi-strategiyi-kiberbezpeki-ukrayini
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-vidznachennya-u-2018-roci-100-richchya-vid-dnya-narodzhennya-vasilya-suhomlinskogo
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-vidznachennya-u-2018-roci-100-richchya-vid-dnya-narodzhennya-vasilya-suhomlinskogo
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pererozpodil-deyakih-vidatkiv-derzhavnogo-byudzhetu-peredbachenih-ministerstvu-osviti-i-nauki-na-2018-rik-
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-pererozpodil-deyakih-vidatkiv-derzhavnogo-byudzhetu-peredbachenih-ministerstvu-osviti-i-nauki-na-2018-rik-
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246_001-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246_001-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/246_001-18
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-onovlennya-personalnogo-skladu-sekcij-za-fahovimi-napryamami-naukovoyi-radi-mon-ta-chastkovogo-naboru-do-personalnogo-skladu-sekcij-za-fahovimi-napryamami-ekspertnoyi-radi-mon
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-onovlennya-personalnogo-skladu-sekcij-za-fahovimi-napryamami-naukovoyi-radi-mon-ta-chastkovogo-naboru-do-personalnogo-skladu-sekcij-za-fahovimi-napryamami-ekspertnoyi-radi-mon
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-onovlennya-personalnogo-skladu-sekcij-za-fahovimi-napryamami-naukovoyi-radi-mon-ta-chastkovogo-naboru-do-personalnogo-skladu-sekcij-za-fahovimi-napryamami-ekspertnoyi-radi-mon
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegiyi-05-lipnya-2018-r
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-priznachennya-stipendij-kabinetu-ministriv-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rezultati-ekspertizi-anotovanih-zvitiv-za-zakinchenimi-u-2017-roci-doslidzhennyami-i-rozrobkami-ta-zvitiv-za-etapom-2017-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rezultati-ekspertizi-anotovanih-zvitiv-za-zakinchenimi-u-2017-roci-doslidzhennyami-i-rozrobkami-ta-zvitiv-za-etapom-2017-roku
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-naukovo-metodichnogo-zabezpechennya-vivchennya-golodomoru
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-utvorennya-robochoyi-grupi-z-rozroblennya-naukovo-metodichnogo-zabezpechennya-vivchennya-golodomoru
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-prijmannya-zvitiv-za-zavershenimi-naukovimi-robotami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-prijmannya-zvitiv-za-zavershenimi-naukovimi-robotami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-prijmannya-zvitiv-za-zavershenimi-naukovimi-robotami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-prijmannya-zvitiv-za-zavershenimi-naukovimi-robotami
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-robochoyi-grupi-z-rozrobki-metodiki-provedennya-derzhavnoyi-atestaciyi-zakladiv-vishoyi-osviti-u-chastini-provadzhennya-nimi-naukovoyi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-robochoyi-grupi-z-rozrobki-metodiki-provedennya-derzhavnoyi-atestaciyi-zakladiv-vishoyi-osviti-u-chastini-provadzhennya-nimi-naukovoyi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-stvorennya-robochoyi-grupi-z-rozrobki-metodiki-provedennya-derzhavnoyi-atestaciyi-zakladiv-vishoyi-osviti-u-chastini-provadzhennya-nimi-naukovoyi-naukovo-tehnichnoyi-diyalnosti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-vidboru-z-metoyu-zabezpechennya-dostupu-zakladiv-vishoyi-osviti-i-naukovih-ustanov-sho-znahodyatsya-u-sferi-upravlinnya-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-do-elektronnih-naukovih-baz-danih
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-vidboru-z-metoyu-zabezpechennya-dostupu-zakladiv-vishoyi-osviti-i-naukovih-ustanov-sho-znahodyatsya-u-sferi-upravlinnya-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-do-elektronnih-naukovih-baz-danih
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-ogoloshennya-vidboru-z-metoyu-zabezpechennya-dostupu-zakladiv-vishoyi-osviti-i-naukovih-ustanov-sho-znahodyatsya-u-sferi-upravlinnya-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-do-elektronnih-naukovih-baz-danih


 

 

 

 Про державну реєстрацію проектів, що виконуються українськими вченими в 

рамках міжнародного науково-технічного співробітництва // Міністерство освіти і 
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