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ІТ галузь розвивається найбільш динамічно як в Україні, так і в світі. В 

Україні працює велика кількість українських та міжнародних ІТ компаній, але 

вони зосереджені в м. Києві, Львові, Вінниці, Дніпропетровськ, Харкові – в 

містах, де вже є достатня кількість ІТ фахівців. І компанії все частіше звертають 

увагу на інші міста України, намагаючись задовольнити кадрові потреби.  

Розвиток цієї галузі в Сумському регіоні може значно збільшити кількість 

високооплачуваних робочих місць та стати альтернативної діяльності 

підприємствам, які останнім часом суттєво скорочують обсяги виробництва.  

Крім того, розвиток ІТ сектору  не потребує суттєвих вкладень в основні фонди, 

обладнання тощо. Продукти, які створюються ІТ компаніями мають високий 

експортний потенціал. Розвиток ІТ сектору, за досвідом інших міст, може стати 

рушійною силою розбудови регіону  завдяки додатковим податковим 

надходження, залученню інвестицій, покращення інфраструктури регіону та 

формування платоспроможного попиту в регіоні, що стимулює розвиток всіх 

інших сфер.  

Вплив розвитку ІТ сфери на забезпечення економічного росту регіону та 

добробуту мешканців відбувається шляхом:  

- стимулювання розвитку високотехнологічних секторів, які не мають 

негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище;  

- збільшення рівня зайнятості населення Сумського регіону - створення 

додаткових високооплачуваних робочих місць  в ІТ секторі в т.ч. за рахунок  

розширення присутності в регіон міжнародних ІТ компаній (на даний момент 

представлено лише декілька); 

- стимулювання покращення інфраструктури Сумського регіону; 

- збільшення надходжень в місцевий бюджет за рахунок податкових 

відрахувань від діяльності підприємств ІТ галузі;  

- збільшення платоспроможного попиту в регіоні, що стимулюватиме 

розвиток інших галузей; 

- залучення інвестицій; 

- утримання молоді від переїзду в інші області.  

В сумському регіоні є потенціал формування потужного ІТ комплексу, 

оскільки 1) є база для отримання профільної освіти – Сумський державний 

університет; 2) вже є успішний досвід роботи міжнародних ІТ компаній 

(NetCracker, EFSOL, PortaOne, MindK та ін.), 3) існують невеликі місцеві 

компанії які працюють в ІТ сфері,   

Але для подальшого розвитку ІТ сектору необхідна підготовка великої 

кількості фахівців в цій галузі, створення інформаційної простору для обміну 

досвідом між фахівцями ІТ підприємств. Для цього необхідна програма 

підтримки ІТ сфери. 

Для забезпечення розвитку ІТ сфери в Сумському регіоні необхідно 

проводити роботу в таких напрямках: 1) формування достатньої кількості ІТ 

фахівців в регіоні; 2) залучення представництв ІТ компаній в Сумський регіон 
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та забезпечення необхідних для них умов, 3) стимулювання розвитку власних 

ІТ проектів та компаній. Для реалізації вказаних заходів пропонуємо:  

- Проведення інформаційної компанії серед суб’єктів ІТ галузі з метою 

залучення компаній в Сумський регіон (в т.ч. міжнародних компаній,  які вже  

представлені в інших регіонах України). 

- Створення сприятливих умов для функціонування ІТ компаній в 

Сумському регіоні  на рівні регіонального управління за допомогою 

адміністративних, податкових та організаційних важелів.  

- Організацію зустрічей, конференцій, круглих столів, тренінгів для обміну 

досвідом фахівців в сфері ІТ.  

- Створення безкоштовних початкових курсів з основ програмування для 

молоді та інших зацікавлених осіб на базі шкіл, технікумів, коледжів. Основне 

завдання – популяризація ІТ спеціальності, яка на даний момент є не досить 

зрозумілою для багатьох старшокласників та їх батьків.  

- Реалізацію інформаційної компанії) в межах регіону про потенціал 

спеціальності з метою збільшення кількості ІТ фахівців та кількості ІТ 

компаній. Проведення відкритих лекцій в школах, технікумах, коледжах, 

спрямованих на популяризацію професій, пов’язаних із ІТ в м. Суми, районних 

центрах, крупних селах. 

- Розвиток інвестиційних проектів з вирішення питань розбудови 

необхідної інфраструктури в місті. 

- Створення бізнес-інкубатору для надання інформаційної, юридичної та 

фінансової допомоги ІТ проектам та компаніям. Основна мета бізнес-

інкубатору – стимулювання створення власних (українських) ІТ проектів та 

компаній. Але реалізація бізнес-інкубатору доцільна через 1-3 роки, коли 

збільшиться популярність ІТ професій та з’явиться достатня кількість 

відповідних фахівців. 

- Формування нового бренду м. Суми з метою створення образу 

комфортного для життя та роботи регіону, в якому забезпечені сприятливі 

умови для розвитку високотехнологічних проектів. 

Крім того, є низька питань, які мають бути вирішені на 

загальнодержавному рівні, зокрема в напрямках безпеки, прозорості та 

простоти ведення бізнесу в Україні. 
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