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Методологія дослідження. Результати отримані на основі застосування
методів аналізу та синтезу – при визначенні факторів, що впливають на ступінь
відображення суспільного вибору в економічній політиці, абстрагування – при
визначенні звязків суспільного вибору з рядом детермінант економічного та
політичного характеру.
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можливості та обмеження, переваги та недоліки.
Показані причини, що впливають на точність виявлення суспільних
переваг, їх динамічність та відповідність суспільним інтересам. Проведено
відповідні порівняння прямого та представницького способів виявлення
суспільних переваг, зокрема в економічній сфері.
Встановлено, що представницький спосіб виявлення суспільних переваг є,
з одного боку, найбільш практичним інструментом, своєрідним формально
готовим «буденним» інструментом відображення суспільних переваг, але, з
іншого боку, його широке використання створює постійні серйозні передумови
для маніпулювання в соціально-економічній політиці.
Новизна. Обґрунтована модель представницької поведінки на основі
відповідних економічних інтересів, механізми, які діють як на зближення, так і
на відрив представницької поведінки по відношенню до суспільних переваг.
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представницької поведінки в Україні.
Практична значущість. Запропоновані напрями суспільних дій для
посилення зв’язку представницьких та бюрократичних рішень в області
економічної політики з суспільними перевагами. Ці пропозиції адаптовані під
умови, які склалися на теперішній час в Україні. Вони враховують як
особливості представницької поведінки в українській суспільно-політичній
системі, так і специфіку формування самого інституту представників.
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