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Плин часу є об’єктивним чинником нашого життя, як особистого, так й 

суспільного. Зміни, що відбуваються у житті соціуму мають бути генеровані, 
насамперед, системними діями органів управління, які мають завдання 
регулювати та упорядковувати життя будь-якого суспільства. Основною 
вимогою до спрямованості, змісту та форм таких управлінських зусиль, що 
покликані здійснюватися виступає соціальна адекватність, тобто максимальна 
відповідність корінним потребам суспільного розвитку. При цьому, такі 
потреби можуть мати корені у минулому, актуалізуватися у теперішній час та 
стати необхідною та принциповою умовою для відповідності рівня розвитку 
суспільства, визначеним в інтересах соціуму цілям, у майбутньому. Таким 
чином, те, що учора відповідало нагальним соціальним потребам вже сьогодні 
не виступає таким важливим, а завтра може стати перешкодою для досягнення 
головної мети розвитку нашого суспільства. Така проблема постійно постає 
перед прогресивно орієнтованим людством. 

Концепція соціально-адекватного управління визначає його як: 
високоефективну модель управлінської діяльності, що орієнтована у майбутнє, 
резонує з важливішими ментальними характеристиками соціуму, передбачає 
використання самоорганізаційних можливостей провідними соціальними 
групами з метою максимально повного використання наявного потенціалу 
(економічного, політичного, культурного, громадського тощо).  

Соціологічне розуміння соціального часу пов’язується із синтезом 
тривалості, послідовності співіснування, а також обсягів людської діяльності й 
її результатів у вигляді подій, процесів. Саме тому, соціально-адекватне 
управління виступаючи своєрідним контентом соціального часу має не тільки 
зберігати логіку руху до соціально значущої мети суспільного розвитку, та 
враховувати специфічність вимог до методів і форм його реалізації, а й 
демонструвати здібність оперативно реагувати на зміни, що відбуваються в 
суспільстві, найбільш важливі події у його житті шляхом виконання вимог 
головного постулату: «Головна цінність суспільства –людина».  

Окреме місце у змісті соціально-адекватного управління має посідати 
усвідомлення ступеню відповідальності за прийняті або реалізовані управлінські 
рішення, що не відповідають вимогам соціальної адекватності. Мова повинна 
йтися, насамперед про те, що така відповідальність має стати пролонгованою, 
збереженою у часі. Тоді незалежно від того, коли особа уповноважена приймати 
рішення суспільного рівня, то разом з усвідомленням такої високої честі вона 
повинна усвідомлювати невідворотність особистої відповідальності.  

Таким чином, важливішою характеристикою моделі соціально-
адекватного управління, що реалізується у суспільстві, має стати взаємний, 
внутрішній зв’язок цілей які були пріоритетним раніше, являються 
актуальними та принципово значущими сьогодні й стануть життєве важливими 
у майбутньому. 


