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Сумщина – один із найбільш прогерсивних регіонів України. І культурний фактор
відіграє в цьому величезну роль. Виховання всебічно розвинутих фахівців та молоді, чиї
розумові здібності, будуть підкріплюватися досягненями на користь рідного краю –
провідна ціль області та країни в цілому. Безперечно, не можна запевнити, що ця політика
буде успішно реалізована, але вже зараз помічаеться закономірність. Влиття бюджетніх
коштів в розвиток культурної інфраструктури міста позитивно відображаеться не тільки на
економічні чинники, а найголовніше на менталітет підростающого покоління. За останні
роки були відремонтовані так реконструювоні “Театр юного глядача” та Театр імені
Щепкіна. Відновила свою роботу міська філармонія. Проводиться актвине відновлення
фасадів найбільших церкв Сумщини. Данні головного упраління статистики свідчать, що
загальний об’єм виконаних підприємствами Сумщини наукових та науково-технічних
робіт приніс 76,9 млн.грн, із яких 67,9 млн.грн. виконано підприємствами Сум. Ці роботи
виконували 17 підприємств. Перше місце займають науково технічні розробки (83,8 %),
фундаментальні і прикладні науково-технічно-дослідницькі роботи приблизно 13,0 %, все
інше – науково-технічні послуги.Нещодавно Сумський Державний Університет, який
поміж іншого займає третє місце в рейтингі кращих класичних університетів країни
переміг у тендері Міністерства освіти і науки України і заключив контракт на суму більше
ніж 3,8 мільйонів гривень.
Отже, розвиток культурних процесів, впливає не тільки на економіку регіону, а й
на розвиток освітнього потенціалу. Для того, щоб остаточно закріпити політику освіти
через культурне виховання особистості треба провести наступне: розподіляти місцевий
бюджет на комплексний розвиток культури та науково-освітніх закладів всіх рівнів
акредитацій; перекваліфікування фахівців низького рівня; зміна аграрної політики області,
або ж інноваційний вплив на неї; політика “Чистота міста – показник вашого розвитку”;
виховання наступного покоління через призму екологічної доцільності використання
ресурсів; навчання протягом життя.
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