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Research methodology. The methodological basis of the study is the basic postulates of the

post-nonclassical  paradigm  as  a  certain  picture  of  the  world  using  the  following  methods  of

scientific knowledge: comparison, generalization – in establishing the essential differences in the

approaches to the study of coordination processes; analysis and synthesis – in identifying trends and

patterns  in  economic  development  and  social  consequences  determined  by  them;  methods  of

scientific  evidence:  deduction  and  induction  –  in  the  formulation  of  inferences  (conclusions);

logical and historical method – in drawing the temporal and spatial parallels.

Results. The directions of budgetary reform in Ukraine are investigated, in particular social

function of the state budget. The consequences of budget policy influence on the social-economic

situation  in  Ukraine  are  defined.  The  elements  of  the  budgetary  mechanism  and  ways  of  its

modernization in order to improve the country's fiscal position as well as the welfare of citizens are

pointed out. The ways to achieve social security in Ukraine based on the principles of citizens'

motivation to work and improve their lives through their own efforts are determined.

Novelty. New ways to use the knowledge about the essence of the budget are presented, in

particular, its  use to  achieve  maximal  effect  in  performing social  functions.  The modernization

direction of social effect are dealt with from the point of view of, first the modernization of the

budgetary framework and deepening of ideas about  the need to reform the budget system;  and

secondly, from the perspective of global changes taking place in the world in the theory and practice

of social protection of population.

Practical value. The results can be used to develop new cognitive approaches in the study

of  the  state  and  the  market  coordination  of  the  process  of  the society development,  the

implementation of applied research in this area.
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