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Анотація. Розкрито зростаючу роль політики у громадському житті, що впливає на стан еко-
номіки в цілому і на добробут кожного індивіда окремо. Розкрито генезис поглядів на формування 
теорії громадського вибору. Визначено наукову гіпотезу, а саме: громадський вибір робить значний 
вплив на низку політичних, економічних і соціальних параметрів, знаходять своє відображення в 
чинниках позитивного і негативного впливу на формування політичної і соціальної сфери в сус-
пільстві. Для перевірки поставленої гіпотези і виявлення взаємозв’язку між вказаними чинниками 
відібрано ряд показників і проведено розрахунки. Представлені взаємодія органів влади і громадян 
через механізм громадського вибору і максимізації задоволення потреб.

Ключові слова: суспільний вибір, політична відповідальність, політична пасивність, політична ак-
тивність, політична байдужість, соціальна відповідальність, соціальна активність, соціальна пасивність 
(інертність) і соціальна байдужість.

Визначено зростаючу роль політики в сус-
пільному житті, що має вплив на стан економіки 
в цілому і на добробут кожного індивіда окремо. 
Теорія суспільного вибору є однією із сучасних 
неоінституціональних економічних теорій. Роз-
крито генезис поглядів щодо формування теорії 
суспільного вибору. На сучасному етапі предме-
том вивчення теорії суспільного вибору є відно-
сини і поведінка індивідів у державному секторі, 
тобто тих осіб, які можуть голосувати і висту-
пають у ролі виборців, претендентів на посади, 
виборних представників, лідерів або членів по-
літичних партій, бюрократів із сукупністю ре-
зультатів, які ми спостерігаємо або могли б спо-
стерігати. Важливою рисою теорії суспільного 
вибору є власне те, яким чином влада і сучасні 
політики своїми передвиборними програмами 
і пропагандою впливають на населення країни. 
Що менш демократичним є суспільство, то біль-
шим може бути такий вплив. Категоріями тео-

рії сучасного суспільного вибору в українських 
реаліях повинні стати «політична відповідаль-
ність», «політична пасивність», «політична ак-
тивність», «політична байдужість», «соціальна 
відповідальність», «соціальна активність», «со-
ціальна пасивність (інертність)» і «соціальна 
байдужість». Представлено взаємодію факто-
рів позитивної і негативної дії на політичну та 
соціальну сфери. Визначено наукову гіпотезу, а 
саме: суспільний вибір справляє значний вплив 
на низку політичних, економічних та соціальних 
параметрів, що знаходять своє відображення у 
факторах позитивного і негативного впливу на 
формування політичної й соціальної сфери в 
суспільстві. Для перевірки визначеної гіпотези і 
виявлення взаємозв’язку між вказаними факто-
рами відібрано ряд показників і проведено роз-
рахунки. Представлено взаємодію органів влади 
і громадян через механізм суспільного вибору та 
максимізацію задоволення потреб.
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