
Голова Державного агентства з питань науки, інновацій та 

інформатизації України В. Семиноженко зустрівся з делегацією 

Республіки Куба. 

Під час зустрічі В. Семиноженко зазначив, що історично  між Україною 

та Республікою Куба склалися дуже дружні зв’язки. Активно розвивається 

співробітництво у сфері науки й техніки, укладено багато договорів, 

виконуються спільні проекти. Але саме сьогодні, коли в Україні 

відбуваються глибинні економічні реформи, дуже важливо визначити 

потенційні можливості більш тісної кооперації за найбільш перспективними 

напрямами.  

Він зазначив, що агентство наразі відповідає за найсучасніші напрями. 

Зокрема, воно реалізує програму створення нових лікарських препаратів для 

охорони здоров’я та ветеринарії. Під його керівництвом розробляється 

сучасна медична діагностична техніка. Ще одним пріоритетом діяльності 

Держінформнауки є ядерна фізика та фізика елементарних часток – тут 

українські науковці досягли міжнародно визнаних результатів, зокрема взяли 

безпосередню участь у створенні Великого адронного колайдера у ЦЕРН. 

Останнім часом агентство активно працює над розробкою та втіленням нових 

підходів до створення в Україні електронного уряду. В основі цього проекту 

– виключно вітчизняні розробки. 

Представники  кубинської сторони відзначили, що також роблять ставку 

на так звані «точки зростання», тобто ті галузі економіки, які здатні 

забезпечити  стабільний економічний прогрес. Так, у Республіці Куба 

налагоджено виробництво лікарських засобів, які майже повністю 

забезпечують потреби внутрішнього ринку. Минулого року обсяги експорту 

лікарських препаратів досягли 500 млн дол., адже є конкурентними й за 

якістю, й за ціною. Проте наразі перед кубинськими виробниками виникла 

проблема диверсифікації ринків, отже, запевнили учасники делегації, Куба є 

дуже зацікавленою в тому, щоб відкрити спільне виробництво 

фармпрепаратів в Україні. 

Кубинську делегацію також зацікавив український досвід 

інформатизації, адже на Кубі сьогодні відбуваються процеси, багато в чому 

подібні до наших (зокрема, іде «модернізація» роботи уряду). Вона 

передбачає розмежування управлінських та адміністративних функцій 

міністерств за допомогою впровадження системи їх електронної взаємодії. 

Наразі кожне міністерство має власну систему електронного документообігу, 

отже, на порядку денному – їх інтеграція в єдиний комплекс.  

Як відзначив В. Семиноженко, українські спеціалісти вже розробили 

подібний спосіб інтеграції – взаємодія органів влади відбуватиметься за 



допомогою хмарних технологій, яка дасть можливість зберегти вже існуючі 

системи, отже, заощадити значні кошти. Кубинська делегація висловила 

сподівання, що найближчим часом Україна й Республіка Куба проведуть 

низку робочих зустрічей з актуальних питань інформатизації. 

За підсумками зустрічі представників Держінформнауки з кубинською 

делегацією було вирішено розробити план заходів, спрямованих на 

активізацію двостороннього співробітництва в науково-технічній сфері 

(Володимир Семиноженко: Україна поділиться з Кубою досвідом 

створення електронного урядування // Державне агентство з питань 

науки, інновацій та інформатизації України (http://www.dknii.gov.ua). – 

2012. – 28.02). 

 


