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N. M. Deeva, D.E., Prof., Institute of Demography and Social Studies named after

M. V. Ptukha of NAS of Ukraine

Research  methodology. The  results  are  obtained  through  the  use  of  the  following

methods:  general and special  – while determining the specifics of the state's  performance of

social functions under the formation of the socio-economic development model; comparison -

while establishing the quantitative parameters of economic activity of unprotected population in

Ukraine; systems approach - while forming the strategic directions of the governmental activity

aimed at ensuring the real socialization of the economy.

Results. Specifics of the state performing its social functions are outlined in conditions of

socio-economic development model building. The structural duality of the state's social function

has been established. The economic activity and the level of support for the unprotected groups

of the population in Ukraine have been assessed through the use of special indicators, and the

authorities' attempts to regulate the social purpose of the state through the years of Ukraine's

independence have been summarized. The conditions for achieving the social goals by the state

at the expense of revision of the theoretical and methodological basis of the budgetary process

are determined.

Novelty.  The  conditions  for  achieving  the  social  goals  by the  state  at  the  expense  of

revision of the theoretical and methodological basis of the budgetary process are determined.

Practical  value.  The  proposed  social  policy  measures  will  enable  the  creation  of  an

objective and reliable regulatory framework of planning for its implementation in Ukraine. This

will  facilitate  a  public  comprehensive  review of  the problems of state  and local  finances  in

determining the potential for financial security not only for defining the level of expenses for

social  protection  of  population,  but  also  for  the  development  of  social  infrastructure  and

institutional support of the constitutional social purpose of the state.
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