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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів: 

абстракції – при розгляді диверсифікації як засобу розвитку сільської економіки; аналізу й 

синтезу – при дослідженні стратегічних напрямів диверсифікації сільської економіки; 

системного підходу – при формуванні системи стратегічного управління диверсифікацією 

сільської економіки; індексний – при розробці індексу диверсифікаційного потенціалу 

сільської території регіону. 

Результати дослідження. В статті обґрунтовано концептуальні підходи до 

диверсифікації економіки села на основі оцінки її потенціалу. Визначено причини 

необхідності диверсифікації сільської економіки, зокрема диверсифікацію потреби і 

диверсифікацію можливості. Запропоновано стратегічні напрями та алгоритм системи 

стратегічного управління диверсифікацією сільської економіки. Розроблено індекс 

диверсифікаційного потенціалу сільської території регіону, який дозволяє оцінити потенціал 

диверсифікації сільської економіки регіонів України. 

Новизна. Запропоновано методичний підхід до оцінки потенціалу диверсифікації 

економіки сільських територій.  

Практична значущість. Результати наукового дослідження будуть корисними для 

подальшого аналізу потенціалу диверсифікації сільської економіки регіонів України. 

         Ключові слова: диверсифікація економіки села, сільська економіка, потенціал сільської 

економіки, сільська територія, стратегічне управління диверсифікацією сільської економіки, 

індекс диверсифікаційного потенціалу сільської території регіону. 
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