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Сучасні підходи до оцінки регуляторної політики держави у сфері
фінансового забезпечення аграрного сектору економіки
Розглянуто особливості сучасних підходів до оцінки регуляторної політики держави у сфері
фінансового забезпечення аграрного сектору економіки. Проведено узагальнення, що дозволяють
застосувати необхідні методи для оцінювання ефективності заходів запропонованої політики.
Викладено системно-синергетичний підхід, що дає можливість проаналізувати ефективність спільного
використання різноманітних методів, інструментів, засобів регулювання у сфері фінансового
забезпечення аграрного сектору економіки.
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У сучасних умовах виникає необхідність по
силення наукових досліджень за проблематикою
регуляторної політики держави. При цьому особ
ливого значення набувають методи її оцінки у
сфері фінансового забезпечення аграрного секто
ру економіки. Д ля України остання проблема має
особливо важливе значення, що зумовлено, на
самперед, сучасним станом розвитку вітчизняного
аграрного сектору, нарощування обсягів вироб
ництва в якому відбувається переважно екстен
сивним шляхом в умовах сталої нестачі коштів. У
період реформування економіки в управлінській
діяльності закономірно зростають роль і значення
регуляторної політики. З а сучасних умов необхід
ність регулювання аграрних відносин зумовлена
гострим дефіцитом матеріальних і фінансових
ресурсів, низьким технічним рівнем галузі, пору
шенням міжгалузевих зв’язків, слабкою мотива
цією праці та недосконалою державною підтрим
кою сільського господарства. Проте і досі в країні
застосовуються лише окремі елементи регулятор
ної політики, а державна підтримка агросектору
здійснюється в недостатніх обсягах і не завжди
адресно. Отже, стає актуальним аналіз сучасного
стану фінансового забезпечення галузі з викорис
танням регулюючих важелів.
Різні аспекти проблем, що стосуються регулю
вання розвитку економіки, відображені у працях
таких учених, як Т. Бондарук [1], З. Варналій [2],
С. Кваша [3] та ін. Проте особливості підходів до
оцінки регуляторної політики держави у сфері
фінансового забезпечення аграрного сектору еко
номіки в сучасній науці розглядаються опосеред
ковано, що й зумовлює об’єктивну необхідність
подальшого опрацювання окреслених питань.
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часних підходів до оцінки регуляторної політики
держави у сфері фінансового забезпечення аграр
ного сектору економіки та внесення пропозицій
щодо їх удосконалення.
Д ля розробки ефективних форм і методів ре
алізації регуляторної політики держави в умовах
ринкової економіки необхідно визначити показни
ки результативності такої політики. З цією метою
необхідно створити комплексну систему моніто
рингу й оцінки впливу заходів регуляторної по
літики, зокрема у сфері фінансового забезпечення
агросектору.
Професор С. Кваша, досліджуючи політику
державного регулювання сільського господарства,
виділяє два крайні напрями державних дій: по
літика невтручання і аграрний фундаменталізм.
У першому випадку регулююча роль повністю
покладається на ринок, тобто на збалансований
саморозвиток елементів системи, державі зали
шаються функції наукового обслуговування, рин
кового інформування, забезпечення справедливої
конкуренції. З а другим напрямом аграрний сектор
ставиться у центр усієї національної економіки, і в
цьому випадку він не тільки не потребує всебічної
підтримки від держави, але й сам має стати для неї
основним наповнювачем бюджету [3, с. 14]. Учений
також виділяє і третій варіант - політику держав
ного регулювання, що набула значного поширення
у переважній більшості країн з ринковою еконо
мікою. Отже, тип аграрної політики визначається
ступенем втручання держави у ринкові процеси,
рівнем регулювання нею організації діяльності
всіх складових ринку та увагою до розв’язання со
ціальних проблем розвитку сільських територій.
З позиції комплексності та системності дер
жавного регулювання засади аграрної політики
України визначаються способом впливу, а саме:
- радикальне втручання;
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- ліберальне втручання;
- невтручання, або ігнорування ситуації, не
сприятливої для учасників ринку, через відсут
ність дієвих інструментів впливу
Характер аграрної політики проявляється та
кож у необхідності солідарного або індивідуаль
ного балансування комплексу інтересів цільових
груп ринку, зокрема: економічних - виробника
сільськогосподарської продукції; соціальних - її
споживача; фінансових - держави.
Професор Т. Бондарук, характеризуючи скла
дові регуляторної політики, відмічає, що передусім
необхідно виокремити правове регулювання, яке
стосується економічної, соціальної, адміністратив
ної та інших видів діяльності [4, с. 173]. Наслідки
державного регулювання розвитку агарного ринку,
як вважає В. Анікеєнко, важливо оцінювати саме з
погляду досягнення результатів, хоча результатив
ність аграрної політики, безперечно, залежатиме
і від процедури прийняття управлінських рішень,
зумовленої політичним процесом, і від виконання
завдань, що забезпечують реалізацію цих рішень [5].

Д ля подолання негативних тенденцій розви
тку аграрного сектору вчені ДУ “Інститут еконо
міки та прогнозування” НАН України пропонують
переглянути усталене ставлення до сільського гос
подарства як галузі, що має виключно виробничокомерційне призначення. Заслуговують на увагу їх
пропозиції щодо адаптації аграрної політики краї
ни до глобальних тенденцій аграрного розвитку
в якому виокремлюють два стратегічні напрями:
1) розвиток агровиробництва з урахуванням ре
гіональної специфіки та необхідності підвищення
його конкурентоспроможності; 2) сільський роз
виток на основі громад [6, с. 43]. Ці напрями взаєм
но зумовлюють і доповнюють один одного, а тому
повинні розвиватись одночасно й у взаємозв’язку
Узагальнимо пріоритетні напрями форму
вання раціональної регуляторної політики для
аграрного сектору економіки, які сприятимуть
забезпеченню його модернізації та гарантуванню
економічної безпеки (рис. 1), та їх розглянемо де
тальніше.

Рис. 1. Напрями формування раціональної регуляторної політики аграрного сектору економіки
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Посилення впливу фактора зростання цін
на сільськогосподарську продукцію детермінує
необхідність посилення регуляторного впливу у
сфері забезпечення ефективності внутрішнього
ринку та цінового регулювання. Слід розвинути
інфраструктуру та підвищити рівень конкурентності ринку, що, у свою чергу, запобігатиме необґрунтованому підвищенню цін і зловживанням
недобросовісними методами конкуренції, а також
знижуватиме непродуктивні та накладні витрати
виробників. Д ля цього необхідно: упровадити ме
ханізми запобігання різким стрибкам цін через ді
яльність Аграрного фонду на ринку продовольства
і здійснення закупівель до держрезерву; активізу
вати відстеження проявів монопольної поведінки
у сферах матеріально-технічного постачання агро
сектору, закупівлі сільськогосподарської сирови
ни, оптової та роздрібної торгівлі агропродукцією
та протидію цим проявам; створити сприятливі
умови для розвитку ринкової інфраструктури в
агропромисловому комплексі [7, с. 32]; забезпечи
ти розбудову транспортної та логістичної інфра
структур аграрного ринку.
Формування ефективної регуляторної систе
ми на засадах державно-приватного партнерства,
запровадження ризикоорієнтованого підходу при
здійсненні державного контролю можна забезпе
чити через сприяння залученню інвестицій для
переходу на інтенсивний тип розвитку сільського
господарства. Засадами такого типу розвитку є:
комплексна механізація та автоматизація виробни
цтва; впровадження ресурсозберігаючих технологій
та біотехнологій; меліорація землі; вдосконалення
організації праці та матеріального стимулювання;
поглиблення спеціалізації виробництва і досягнен
ня його раціональної концентрації; забезпечення
прозорості й ефективності використання державної
підтримки агропромислового комплексу шляхом
оптимізації кількості та змісту державних цільових
і бюджетних програм; поступовий перехід від на
дання державної підтримки сільськогосподарським
підприємствам до сприяння розвиткові сільської
місцевості та ринкової інфраструктури аграрного
ринку; сприяння організації системи професійної
підготовки у сферах аграрного виробництва та еко
номіки агробізнесу на регіональному рівні; форму
вання дієвої системи контролю безпечності та якос
ті сільськогосподарської продукції на базі сучасних
європейських норм.
Регуляторна політика має бути спрямована на
забезпечення конкурентоспроможності сільсько
го господарства та економічної безпеки аграрного
сектору. У вітчизняній аграрній науці та практи
ці сформувалось уявлення про те, що підвищити
конкурентоспроможність можливо лише у секторі
великотоварного виробництва. При цьому ігнору
ється відомий факт про обмеження впливу ефекту
масштабу в сільському господарстві, не беруться

до уваги ризики і загрози, що створюються в умо
вах зосередження оброблюваних площ і утриму
ваних в одному місці тварин, для навколишнього
природного середовища, людей та самого аграр
ного бізнесу [6, с. 43]. Отже, необхідно створити
умови для зростання загального рівня продуктив
ності аграрного сектору на засадах використання
нових технологій виробництва, збирання та збе
рігання сільськогосподарської продукції, а також
для сприяння її виходу на ринки різного рівня на
основі консолідації, кооперування та ін.
С прияння підвищенню ефективності та кон
курентоспроможності агровиробництва, а також
захист інтересів вітчизняних товаровиробників на
зовнішніх ринках необхідно забезпечити шляхом
утримування конкурентних переваг українських
агровиробників як на світовому, так і на вітчизня
ному ринках. Це, у свою чергу, вимагає істотного
організаційного та технологічного оновлення ви
робництва, посилення рівня його індустріалізації,
приведення технологічних процесів у відповідність
до міжнародних ветеринарних і фітосанітарних
вимог тощо. Основні інструменти регуляторної
політики щодо реалізації цих завдань - сприяння
вертикальній інтеграції агропромислового сек
тору та інвестуванню капіталів переробних під
приємств у розвиток їх власної сировинної бази;
надання інформаційної та методичної підтримки
інвестуванню у розвиток сільськогосподарського
виробництва; моніторинг світового і вітчизняного
аграрних ринків; розробка механізму виявлення та
попередження зовнішніх і внутрішніх загроз для
економічної безпеки аграрного сектору України.
Необхідність соціоекономічного підходу до
модернізації аграрного сектору в рамках регуля
торної політики підтверджується тим, що світове
співтовариство дедалі більше керується концеп
цією багатофункціональності сільського господар
ства, згідно з якою у процесі сільськогосподарської
діяльності не тільки виробляються продоволь
ство і промислова сировина, але й створюються
суспільно значущі блага. Найголовніші з них продовольче самозабезпечення країни, надання
можливостей і коштів для існування сільського
населення, його відтворення, підтримання еколо
гічної рівноваги та збереження агроландшафтів.
Визнання багатофункціональності сільського гос
подарства як його ключової макроекономічної ха
рактеристики вчені вважають головною передумо
вою соціоекономічної модернізації вітчизняного
аграрного сектору [6, с. 43].
Доцільність використання заходів регулятор
ної політики щодо регулювання ринкової влади
корпоративних структур зумовлюється тим, що у
сільському господарстві наразі склалася ситуація,
в якій лише обмеженнями землекористування та
землеволодіння обмежити домінуюче становище
агрокорпорацій в аграрному секторі неможливо.
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Продовження мораторію на купівлю-продаж землі
або навіть його скасування не впливатимуть істот
но на концентрацію землі. Державне регулюван
ня діяльності агрохолдингів з метою мінімізації
ризиків їх дестабілізуючого впливу на аграрний
сектор національної економіки та запобігання пе
ретворенню України на сировинний придаток ін
ших держав світу повинне базуватися на вагомих
економічних та адміністративних важелях впливу.
Водночас такі механізми мають бути гнучкими та
змінюватися відповідно до стратегічних пріорите
тів розвитку і захисту вітчизняних виробників у
конкретних умовах.
Регуляторна політика щодо активізації ін
вестиційної діяльності у сільськогосподарському
виробництві повинна бути спрямована на онов
лення матеріально-технічної бази підприємств,
упровадження новітніх технологій виробництва
сільськогосподарської продукції на інноваційній
основі, поліпшення інфраструктури аграрного
виробництва. Отже, першочерговими напряма
ми регуляторної політики мають бути: створення
сприятливих умов для залучення інвестицій у ви
робництво біопалива, екологічно чистої та орга
нічної продукції, а також у формування системи
сільськогосподарських і обслуговуючих коопе
ративів; забезпечення контролю над виконанням
державних цільових програм у сільському госпо
дарстві та використанням бюджетних коштів на
їх реалізацію; розробка інвестиційних проектів з
розбудови оптових ринків сільськогосподарської
продукції та відповідної логістичної інфраструк
тури [8, с. 32].
Регуляторна політика у сфері оновлення ма
теріально-технічної бази аграрних підприємств
сприятиме нарощуванню виробництва конкурен
тоспроможної сільськогосподарської продукції,
підвищенню рівня їх власної економічної безпеки,
зростанню ефективності аграрної галузі в цілому.
Д ля цього необхідно здійснити такі першочерго
ві заходи: упровадження механізмів пільгового
довгострокового кредитування сільськогоспо
дарських товаровиробників при придбанні ними
сільгосптехніки; сприяння залученню промисло
вого капіталу у розвиток сільськогосподарського
виробництва через формування вертикально ін
тегрованих агропромислових структур; сприян
ня кооперуванню агропідприємств для спільного
придбання та використання сільгосптехніки; ство
рення регіональних і місцевих об’єднань з надання
техніки в операційну оренду для виконання пев
них технологічних операцій.
У сучасних умовах сільські громади відіграють
важливу роль у соціально-економічному розви
тку територій та забезпеченні економічної безпе
ки аграрного сектору, тому регуляторна політика
має бути спрямована на формування сільського
розвитку на базі громад. Сільські громади - це са-
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моорганізовувані сільські жителі, що поділяють
спільний життєвий простір, об’єднані прагненням
і готовністю до поліпшення його економічного, со
ціального та екологічного становища, а також від
повідними реальними діями створили для цього
громадську організацію і визначили лідера серед
її членів [9]. Сільський розвиток на базі громад
охоплює залучення, нагромадження та ефективне
використання місцевих активів, до яких належать
людські ресурси, соціальний капітал, природні
та матеріальні ресурси, політичні повноваження,
культурні надбання, консолідовані фінансові ак
тиви (власні й залучені). Місцеві активи сільської
громади здатні продукувати додаткові ресурси її
саморозвитку, з огляду на що розвиток таких гро
мад передбачає розроблення окремих програмних
заходів щодо нарощування матеріальних активів
локального рівня [10, с. 43].
Регуляторна політика щодо державної під
тримки локальних ініціатив на загальнодержав
ному рівні вимагає залучення до її реалізації усіх
органів державної виконавчої влади, до сфери від
повідальності яких входить сільська місцевість, та
органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим
необхідно здійснити ряд інституційних змін. О р
гани державної виконавчої влади повинні забез
печувати соціально рівні умови доступу сільських
жителів до суспільних благ, що фінансуються з
державного бюджету, з урахуванням специфіки
сільських територій, яка, у свою чергу, зумовлює
більші витрати на надання послуг на селі внаслідок
значної дисперсії сільського населення. М іністер
ство аграрної політики та продовольства України
покликано встановлювати пріоритетні напрями
державної підтримки аграрного сектору з ураху
ванням регіональної специфіки та сучасного стану
сільських територій. Це дозволить забезпечувати
соціоекономічний розвиток сільської місцевості
шляхом реалізації відповідних заходів, спільних
для всіх сільських територій, і спеціальних заходів
для сільських територій окремих типів і підтипів.
Такий підхід націлює на більш ефективне, адрес
не використання обмежених бюджетних коштів
для розвитку села. Визначені пріоритетні напрями
стануть цільовим орієнтиром для всіх міністерств
у виконанні їх функцій з розвитку сільської місце
вості [6, с. 43].
Попереднє оцінювання результатів регулятор
ної політики держави дає можливість точніше ви
значити обсяги фінансування аграрного сектору,
оскільки саме на цьому етапі формується уявлен
ня про пріоритетні цілі регулювання, завдання, які
необхідно розв’язати для досягнення цілей, та про
необхідні ресурси (матеріальні, людські, часові,
інформаційні та ін.) [5]. Така методологія систем
ного аналізу явищ регуляторної політики держави
не тільки відкриває простір для якісного аналізу, а
й дозволяє здійснити аналітичний опис механізму
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взаємодії в моделі політики [10], розробку мето
дик, методичних рекомендацій і положень щодо
формування практичних завдань, їх вирішення на
базі розроблених моделей тощо.
Як вважає О. Борисенко, складність систем
ного аналізу полягає у розгалуженій ієрархії гори
зонтальних зв’язків між державами, галузями, ре
гіонами та підприємствами і вертикальних зв’язків
у процесі функціонування товарних ринків, з ура
хуванням усіх елементів, які їх формують [11]. Це,
у свою чергу, зумовлює групування зв’язків між
суб’єктами з необхідним ступенем узагальнення
або деталізації. Неврахування факторів, незнання
їх взаємозв’язків спричиняють викривлення ін
формації про стан економічних процесів, а надто
велика кількість об’єктів дослідження розпорошує
зусилля дослідників, заважаючи їм сконцентрува
тися на значущих факторах. У дослідженні меха
нізмів та інструментів державного регулювання
і управління зовнішньоекономічною діяльністю
О. Борисенко пропонує використовувати синтез
дій з упорядкування системи державного управ
ління й самоорганізації системи господарювання
[11], який можна використати також при оцінці
регуляторної політики у сфері фінансового забез
печення аграрного сектору. При їх раціональному
співвідношенні ефект синергії (тобто перевищен
ня кінцевого ефекту порівняно з простим підсу
мовуванням ефектів від дії окремих інструментів
державного регулювання [12, c. 17]) дасть значно
кращий результат застосування ресурсів держав
ного управління. Цей ефект залежить від якос
ті визначених пріоритетів у системі державного
управління, встановлення правильної внутрішньої
взаємозалежності та взаємовпливу завдань, які ви
рішуються у процесі регуляторної політики. Отже,
в основі ефекту синергії лежать мета і завдання
державного управління.
Використання синергетичних зв’язків при
системному підході забезпечує якісний перехід від
технології простого планування до програмування
у державному управлінні. З огляду на викладене,
необхідно, по-перше, втримувати систему регуля
торів державного управління у сфері фінансового
забезпечення аграрного сектору в контрольовано
му стані (тобто в рамках параметрів, які повинні
забезпечувати і зберігати стійкість управління),
а по-друге, застосовувати методологічні підходи,
що полегшуватимуть вибір правильного управ
лінського рішення та виокремлення питань, від
яких залежить визначення подальших стартових
параметрів регуляторної політики в аналізованій
сфері.
Отже, системно-синергетичний підхід до про
ведення аналізу регуляторної політики щодо ф і
нансового забезпечення аграрного сектору є най
більш конструктивним із прикладних напрямів
системних досліджень. Він орієнтує дослідників

не тільки на констатацію певних закономірнос
тей у функціонуванні та розвитку механізмів дер
жавного управління, але й на розробку методики
організації процесу прийняття рішень в умовах
взаємозв’язку і взаємодії факторів, які перебува
ють у невпинному русі. Ця методика вимагає за
лучення знань і досвіду фахівців різних галузей
знань, застосування різноманітних методів дослі
дження, а також системного аналізу самої системи
державного управління та оцінки синергетичного
ефекту від застосування окремих елементів регу
ляторної політики.
Як вважають вітчизняні дослідники [11; 12],
саме синергетичні зв’язки збільшують ефект
спільної дії компонентів системи та забезпечують
емерджентні властивості системи, її цілісність (до
повнюють або беруть на себе недостатні функції
свідомо чи несвідомо відсутніх елементів). Емерджентність у теорії систем - наявність у будь-якої
системи особливих властивостей, не властивих
її підсистемам і блокам; неможливість зведен
ня властивостей системи до суми властивостей її
компонентів, тобто є характеристикою системно
го ефекту [13]. Незважаючи на очевидні переваги
системного аналізу, цей методологічний компо
нент у системі державного управління досі засто
совується недостатньо, а ефект пролонгованої дії
механізмів державного регулювання оцінюється
після виявлених результатів.
Д ля підвищення ефективності регуляторної
політики у сфері фінансового забезпечення аграр
ного сектору пропонуємо розроблений автором ор
ганізаційно-економічний механізм (рис. 2), який
дозволить зробити цей процес зрозумілим, прозо
рим, побудованим на потребах прийняття управ
лінських рішень та оцінки їх якості. Цей механізм
включає декілька етапів, першим із яких є побу
дова доктрини системи державного управління у
сфері фінансового забезпечення аграрного сектору.
Другий етап полягає у визначенні взаємозв’язків
між компонентами системи та встановленні рівня
їх взаємозалежності. Наступним етапом реалізації
організаційно-економічного механізму є власне
формування синергетичного ефекту.
Оскільки елементи системи мають здатність
взаємодоповнювати один одного, то зміна або
припинення дії якогось з них неминуче познача
ється на взаємозв’язаних з ними елементах. Відстежування такої взаємодії дозволяє уникнути
дублювання дій одних елементів іншими [11]. З а 
вершальним етапом є забезпечення стійкої праце
здатності та безперервного функціонування систе
ми. Оскільки лише елементи у стані гармонійної
рівноваги можуть підтримувати оптимальне ж ит
тєзабезпечення системи, то підтримання її гнуч
кості й адаптивності є умовою для створення від
носного балансу, стійкості та стабільності системи.
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Синергетичний ефект
Рис. 2. Організаційно-економічний механізм фінансового забезпечення аграрного сектору
Отже, системний аналіз є важливим інстру
ментом наукового обґрунтування процесу при
йняття рішень при розв’язанні складних управ
лінських проблем і формування синергетичного
ефекту: він полягає в тому, що підбирається комп
лекс відповідних заходів з метою створити умови
для максимально ефективного використання по
тенціалу кожного елемента системи державного
регулювання. Інакше кажучи, головна ідея - отри
мати максимальний економічний ефект при мі
німумі регуляторних заходів. Синергія у системі
фінансового забезпечення аграрного сектору де
монструє стратегічні переваги, що виникають при
вдалому та найбільш раціональному застосуванні
комплексу заходів, ефект від яких значно переви
щує сумарний ефект від дії кожного окремого ін
струмента регуляторної політики. Ефект синергії
залежить не стільки від кількості й інтенсивності
застосовуваних інструментів, скільки від механіз
му їх внутрішньосистемного взаємозв’язку і взаємодоповнення.
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Обґрунтовано, що системно-синергетичний
підхід є одним із найбільш універсальних підходів,
який дає можливість ефективно розв’язати про
блеми взаємозв’язку різноманітних методів, ін
струментів, засобів регулювання у системі фінан
сового забезпечення аграрного сектору з огляду на
ступінь їх суперечливості в той чи інший момент
та зрушення у пріоритетах однієї групи інструмен
тів над іншою. В результаті розгляду системи оці
нювання ефективності державного регулювання
розвитку аграрного сектору економіки запропо
новано методологічні підходи до оцінки регуля
торної політики держави у сфері його фінансового
забезпечення на основі використання синергетич
них зв’язків, які збільшують ефект спільної дії
компонентів системи, забезпечуючи її емерджент
ні властивості та цілісність.
Як напрям подальших досліджень зазначимо
доведення до найбільш узгодженого стану сфор
мованого організаційно-економічного механізму
фінансового забезпечення аграрного сектору з ура-
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хуванням цілей його структурування, фактичного
стану компонентів механізму, особливостей вирі-

шення окремих завдань на основі методики системного аналізу компонентів регуляторної політики.
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Современные подходы к оценке регуляторной политики государства в
сфере финансового обеспечения аграрного сектора экономики
Рассмотрены особенности современных подходов к оценке регуляторной политики государства в
сфере финансового обеспечения аграрного сектора экономики. Проведено обобщение, которое позволяет
использовать необходимые методы при оценке эффективности мероприятий предложенной политики.
Изложен системно-синергетический подход, который позволяет проанализировать эффективность
совместного применения различных методов, инструментов, средств регулирования в системе
финансового обеспечения аграрного сектора экономики.
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Budgetary Financing of Agrarian Sector:
Advanced Methods for Assessment of Regulatory Policy
Peculiarities of advanced methods for regulatory policy assessment in the context of budgetary financing
of agrarian sector are analyzed and summed up, to find adequate methods for assessment of the regulatory
policy effectiveness.
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The organizational and economic mechanism for budgetary financing of agrarian sector is constructed,
which includes the following phases: elaboration of the doctrine for the governance system in budgetary financ
ing of agrarian sector; finding out and assessment of correlations between the system’s components; building
up the synergetic effect (synergetic relations increase the effect from concerted actions of system’s components
and ensure its em ergent properties and integrity (by complementing or assuming the functions of components
th at are purposefully or occasionally missing); making the system stably operable and continually operating.
An analytical review of the system for assessment of the regulatory policy effectiveness in the context
of the Ukrainian agrarian sector enables to propose methodology for assessment of regulatory policy in the
above m entioned context by use of synergetic relations th a t increase the effect of concerted actions of system’s
components, which ensure its emergent properties and integrity. The methodology based on system synergy is
substantiated as a universal one enabling for effective analysis of combination of various methods, tools, regu
latory instrum ents involved in budgetary financing of agrarian sector. The analytical review of the system for
assessment of the regulatory policy effectiveness in the context budgetary financing of agrarian sector enables
to propose the assessment m ethodology by use of synergetic relations th at increase the effect from concerted
actions of system’s components, which ensures its emergent properties and integrity.
Keyw ords: regulatory policy, financing, agrarian sector, approach based on system synergy, synergetic
relations, effectiveness o f regulatory policy, methods o f regulation.
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