
переконливі аргументи кожного з учасників і шляхом досягнення морального 
консенсусу обрати найбільш прийнятне рішення.  

Таким чином, етика поведінки посадової особи місцевого 
самоврядування - це  особливим способом орієнтовані діяльність і 
спілкування, спрямовані на утвердження цінностей і цілей демократичної 
держави. Вона має гуманістичну спрямованість, є внутрішньо мотивованою і 
такою, що є наслідком добровільного вибору суспільного інтересу як 
домінуючого мотиву професійної діяльності. Умовами її формування є: 
лояльність до колективу і його визнання колективом, свобода і відкритість 
інформаційного обміну, довір’я, взаємна підтримка дій, доброзичливість у 
стосунках. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ  АСПЕКТИ  РЕГІОНАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ 

   Ми живемо в суспільстві, яке складається з різних груп людей. 
Вагомими є відмінності між ними – мова, віра, переконання, традиції, звичаї, 
спосіб життя тощо, спричинені соціокультурними чинниками: належністю до 
різних національних спільнот і культур. Нерідко між їхніми представниками 
складаються непрості взаємини, навіть виникають конфлікти, що заважають 
нормальному життю громадян і розвитку суспільства. Щоб уникнути цього, 
кожен з нас повинен навчитися цивілізовано жити в умовах полі культурного 
суспільства.  
     Культура та побут українського народу, маючи багато 
загальнонаціональних рис, зберігає певні особливості. Ці особливості 
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виявляються у територіальному аспекті й зумовлені характером  історичного 
розвитку окремих регіонів України, природно-географічними умовами 
проживання, взаємозв’язками з іншими народами.   
      У культурі України представлені культури багатьох народів: росіян, 
білорусів, поляків, євреїв, угорців, татар, гагаузів та ін. Їхні культури, з 
одного боку, збагачують і урізноманітнюють культуру України, а з іншого – 
сприяють її спілкуванню з національними культурами різних народів Європи 
і світу. Самоцінність і рівноправність цих культур підтверджується 
державно-правовими актами й документами, насамперед Конституцією 
України, Декларацією про державний суверенітет та Декларацією прав 
національностей України; їм надається право на вільний розвиток і вживання 
своєї мови, на створення національно-культурних організацій і осередків, 
освітньо-виховних закладів, пропаганду й поширення досягнень своєї 
національної культури. Усе це свідчить про те, що в незалежній Україні 
здійснюється культурна політика, яка відповідає нормам міжнародного права 
і  провідним перспективним тенденціям загальноєвропейського і світового 
розвитку.  
     Кожна культура має свої загальнонаціональні святині й цінності, які 
сприяють її єднанню і є предметом національної гордості. Для українців – це 
Трипільська культура, яка складалася на основі культур тих народів, що 
жили колись на території нинішньої України, творчість безсмертного 
Кобзаря і мамина колискова, культурна спадщина Київської Русі і героїзм 
українського козацтва, філософія Григорія Сковороди і педагогічні погляди 
Василя Сухомлинського... 
       Сьогодні суспільство виявляє зацікавленість у тому, щоб краще 
влаштувати наш державний дім. Це приводить до реальних зрушень. 
Посилилась увага до національної культури, етнічних культур інших народів, 
робляться кроки, спрямовані на підтримку формування їхньої своєрідності й 
самобутності (зросла увага до мови, літератури, звичаїв, традицій), 
спостерігається пожвавлення культурної діяльності. Відбувається процес 
відродження, знайомства нових поколінь із забороненими сторінками нашої 
культури. Історія культури збагатилася новими забутими постатями, з’явився 
реальний матеріал для її вивчення. 
   В Україні розвивається соціологія культури як частина регіональних 
соціологічних досліджень. Перед  нею постають конкретні завдання, які 
виступають актуальними проблемами самої соціології культури. 
Найважливіші з них: по-перше, наукове обґрунтування оптимальних 
пропорцій та темпів розвитку культури в Україні; по-друге, обґрунтування 
найбільш ефективних шляхів розвитку культури в окремих регіонах України; 
по-третє, комплексне дослідження духовних потреб, інтересів та запитів 
населення різних регіонів України; четверте, розробка планів та програм 
культурного розвитку окремих регіонів, які можуть бути покладені в основу 
державної культурної політики.  
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