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У 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 економі-
ки. Розроблено індекс диверсифікаційного потенціалу сільської території регіону, який надає 
можливість оцінити потенціал диверсифікації економіки села регіонів України. 
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Постановка проблеми. Багатофункціо-

нальний розвиток сільських територій є важ-
ливим соціально-економічним фактором для 
розбудови економіки на національному та 
регіональному рівнях. Для України значення 
цього фактору не можна недооцінювати, 
оскільки сільські території – це, по-перше, 
території, на яких проживає більше 14 млн. 
чоловік, що становить 31,5 % населення на-
шої держави та, по-друге, це осередок функ-
ціонування сільського господарства, яке є 
основою забезпечення продовольством всієї 
країни та важливою експортоорієнтованою 
галуззю в умовах євроінтеграційних проце-
сів. Але через нестабільну політичну ситуа-
цію, відсутність достатньої уваги держави та 
непослідовну політику держави по відно-
шенню до сільського розвитку, українське 
село характеризується досить негативними 
тенденціями розвитку. Нагального вирішен-
ня потребують питання працевлаштування 
молоді в сільській місцевості, підвищення 
доходів сільського населення, реструктури-
зації сільськогосподарських підприємств, 
формування кооперативів на ринковій осно-
ві, відновлення інфраструктури. Лише сіль-
ськогосподарське виробництво та сільсько-
господарська зайнятість забезпечити цього 
не в змозі. Тому існує об’єктивна необхід-
ність диверсифікації сільської економіки, 
що ґрунтується на передислокації наявних 
ресурсів у нові види сільськогосподарської 
та несільськогосподарської діяльності на 

селі та сприяє створенню можливостей для 
підвищення рівня життя селян.  

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вагомий внесок у вивчення теоретико-
прикладних аспектів диверсифікації сіль-
ської економіки зробили такі відомі зару-
біжні вчені, як: М. Мілковіч, Х. Білані, 
С. Берян [1], І. Мєрєнкова [2], Р. Адаріна [3] 
та ін. Ідеї диверсифікації економіки сіль-
ських територій України є характерними для 
широкого кола вітчизняних науковців. До їх 
числа можна віднести таких українських 
вчених-економістів, як В. Лебедєва [4], 
С. Коробка [5], Т. Гоголь [6], М. Одінцов 
[7], І. Щербата, О. Прокопишин, Г. Іва-
ницька, Т. Зінчук [8] та ін.  

Складність та багатогранність проблем 
розвитку сільських територій зумовлює не-
обхідність формування нових підходів щодо 
їх розвитку. З метою вирішення цих про-
блем доцільним є дослідження методичних 
підходів до оцінки потенціалу диверсифіка-
ції сільської економіки.  

Формулювання мети статті. Мета статті 
полягає в обґрунтуванні концептуальних 
підходів до диверсифікації економіки села 
на основі оцінки її потенціалу.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. Якщо розглядати диверсифікацію в 
широкому розумінні, то безперечно – це пе-
редислокація ресурсів з одного виду діяль-
ності в інший. На основі цього диверсифіка-
ція у сільській економіці – це передислока-
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ція ресурсів у нові види сільськогосподар-
ської та несільськогосподарської діяльності, 
де створюються нові можливості для кращо-
го використання робочої сили, збільшення 
прибутку домашніх господарств та підви-
щення рівня життя населення.  

Саме диверсифікація сільської економіки, 
на думку деяких авторів [9, с.3], є найбільш 
адекватною відповіддю на негативні струк-
турні зміни у сільському господарстві та 
зміни суспільних потреб населення в сіль-
ських районах. Також західні фахівці та екс-
перти ФАО [10, с.14] вважають, що страте-
гія диверсифікації традиційно використову-
ється як інструмент підвищення доходів гос-
подарюючих суб’єктів (як сільськогоспо-
дарських підприємств, так і домогоспо-
дарств), що характеризує потребу в доході 

як головну рушійну силу цього процесу,  
котра особливо активізується в період   
структурних змін, пов’язаних із ринково 
орієнтованими політичними реформами.  

Процес ініціювання диверсифікації від-
бувається в двох випадках: по-перше, за 
умови, коли традиційний вид діяльності не 
забезпечує належного рівня доходів (дивер-
сифікація потреби); по-друге, коли існую-
чий потенціал дає змогу розширювати сферу 
діяльності (диверсифікація можливості). 
Проте в кожному разі детермінантою дивер-
сифікованої діяльності виступає саме наяв-
ний потенціал. Вважаємо, що у більшості 
випадків диверсифікація сільських терито-
рій відбувається саме у розрізі диверсифіка-
ції потреби (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Випадки ініціювання диверсифікації сільської економіки. Складено за:[10, с. 20] 
 
Реалізація стратегії диверсифікації у сіль-

ських територіях України здійснюється упо-
вільненими темпами, що пояснюється особ-
ливостями сільського менталітету, способу 
життя селян, недостатнього фінансування 
місцевих бюджетів, технологічною відста-
ліcтю та ін. В Україні важливість і потен-
ційні результати стимулювання диверсифі-
кованої діяльності серед селян тільки почи-
нають усвідомлюватися інститутами влади, 
хоча її необхідність відзначають багато еко-
номістів. Крім того, сучасний національний 
аграрний сектор вже не в змозі гідно забез-
печити потреби сільського населення. Так, 
щорічно зменшується частка доходів від 
сільгоспвиробництва в загальній структурі 
сільських доходів, а тому формується об'єк-
тивна необхідність їх заміщення.  

Диверсифікація сільської економіки може 
бути забезпечена лише через систему управ-

ління. Управління сприяє мобілізації люд-
ського, соціального, природного й історич-
ного капіталу в процесі диверсифікації сіль-
ської економіки. Підтвердження цьому є за-
конодавство ЄС для розвитку сільських ра-
йонів та Біла книга з питань управління. 
При цьому управління включає участь ши-
роких верств суспільства до процесу прий-
няття рішень, партнерство між державним і 
приватним секторами, багаторівневу дер-
жавну участь та співробітництво. Важливою 
ланкою в цій системі управління займає міс-
цеве самоврядування, яке сприяє зміцненню 
інноваційних підходів поєднання сільського 
господарства та інших видів діяльності, до-
помагаючи тим самим диверсифікувати со-
ціально-економічну структуру сільських те-
риторій. 

Характеристика соціально-економічного 
стану села в Україні та процесів, що відбу-

НЕОБХІДНІСТЬ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ 

Диверсифікація потреби 
(сільське господарство не забезпечує належного 

рівня доходів) 

Диверсифікація можливості 
(існуючий потенціал дає змогу розширювати 

сферу діяльності) 

Переваги диверсифікації для сільської економіки: 
надання більш широких можливостей для працевлаштування молоді; створення та розвиток соціальної 
інфраструктури; використання природного, історичного та культурного потенціалу сільських територій; 
підвищення занятості в несільськогосподарських видах діяльності 
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ваються в сільськогосподарському вироб-
ництві, а також на сільських територіях у 
цілому, дає можливість стверджувати, що 
для диверсифікації сільської економіки в 
регіональному розрізі існують необхідні 
умови, а також вагомі причини, головними з 
яких є низький рівень зайнятості та матері-

ального добробуту сільських жителів. У 
цьому контексті управління диверсифікацію 
сільської економіки доцільно розглядати че-
рез три стратегічні напрями, кожен з яких 
має на меті реалізацію конкретного завдання 
(рис. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Стратегічні напрями диверсифікації сільської економіки 
 
Запропоновані стратегічні напрями ди-

версифікації сільської економіки дозволя-
ють досягти як соціального, так і економіч-
ного ефекту. Соціальний ефект полягає у 
можливості використання людського капі-
талу села, розширенні можливостей для 
прикладання праці безпосередньо в ареалі 
життєдіяльності, розвитку підприємницьких 
здібностей тощо. Значення економічного 
ефекту диверсифікації має множинний ха-
рактер: по-перше, це додаткові робочі місця, 
а отже, розширення сфери отримання дохо-
дів селян, що дозволяє задовольняти їх по-
треби; по-друге, зростання кількості зайня-
тих забезпечить збільшення обсягів вироб-
ництва продукції.  

Механізм диверсифікації сільської еко-
номіки доцільно реалізовувати в межах сис-
теми її стратегічного управління, яка, на 
нашу думку, має чотири етапи: 1) оцінка по-
тенціалу диверсифікації економіки сіль-
ських територіальних утворень регіону; 2) 
оптимізація процесу формування потенціалу 

сільських територій на основі оцінки кіль-
кісних і якісних характеристик; 3) створення 
інституційних умов для диверсифікації сіль-
ських територій, що забезпечує їх багато-
функціональний розвиток; 4) мотивація до 
диверсифікації господарюючих суб'єктів 
сільських територій у напрямку підвищення 
їх конкурентоспроможності.  

Важливою ланкою даної системи управ-
ління є перший етап, а саме оцінка потенці-
алу диверсифікації економіки сільських те-
риторіальних утворень регіону. Здійснення 
оцінки потребує певного методичного ін-
струментарію, який би дав змогу оцінити не 
лише передумови економічної диверсифіка-
ції, а й соціально-економічні, соціально-
демографічні, інституційні передумови. 
Пропонуємо для здійснення оцінки потен-
ціалу диверсифікації економіки сільських 
територій об’єднати показники у сім на-
прямів: промисловий, науково-технічний, 
інвестиційний, людський, інфраструктур-
ний, фінансовий, інституційний потенціали, 

Ціль1: диверсифікація сфери послуг: 

Напрями: розвиток та популяризація аграр-
ного туризму, сектор послуг, локальні про-

мисли 

Ціль 2: диверсифікація промислових 
сфер економічної діяльності на селі: 

Напрями: розміщення в сільській місцевос-
ті промислових підприємств, переробних 

потужностей тощо 

Ціль 3: диверсифікація сільськогосподар-
ського виробництва: 

Напрями: розширення асортименту про-
дукції (вирощування енергетичних культур і 
т.д.) розвиток садівництва, переробка, 

зберігання і маркетинг продукції 

Результат диверсифікації  

підвищення конкурентоспромож-
ності аграрного сектора, форму-
вання переробних сільськогоспо-

дарських підприємств 

забезпечення зайнятості, підви-
щення якості життєвого середови-
ща, збереження сільського способу 

життя 

ефективне використання потенціа-
лу сільських територій, розвиток 

виробничої інфраструктури 

Напрями диверсифікації  
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що формуються на базі сировинних, про-
мислових, науково-дослідних, інноваційних, 
інвестиційних, трудових та інформаційних 
ресурсів. 

На основі цих вищенаведених напрямів 
пропонуємо методичний підхід до оцінки 
передумов диверсифікації сільської еконо-
міки, суть якої полягає у визначенні індексу 
диверсифікаційного потенціалу сільської 
території регіону (IDP), який представляє 
собою середнє арифметичне семи індексів 
(IP), котрі входять до нього, тобто структур-
них елементів диверсифікаційного потенці-
алу. 

 

Алгоритм розрахунку інтегрального по-
казника диверсифікаційного потенціалу по-
лягає у виконанні трьох етапів, які подано 
на рис. 3. 

Таким чином, оцінка диверсифікаційного 
потенціалу сільських територій дозволить 
виявити нерівномірний розвиток всіх скла-
дових диверсифікаційного потенціалу регіо-
нів, що, з одного боку, відобразить наявність 
проблемних зон і резервів зростання сіль-
ських територій регіону, а з іншого – покаже 
те, яким чином, удосконалюючи окремі 
складові, можна підвищити IDP сільських 
територій регіону в цілому. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Алгоритм розрахунку індексу диверсифікаційного потенціалу сільської території 
регіону 

 
Висновки. В сучасних умовах процес ди-

версифікації сільської економіки поклика-
ний забезпечувати соціальну та економічну 
сталість у сільській місцевості, закріпляти 
молодь для життя та праці на селі завдяки 
формуванню продуктивної зайнятості та ін-
новаційним проектам в різних секторах 
сільської економіки, формуванню приваб-
ливого сільського середовища для суспіль-
ства в цілому.  

З урахуванням багатофункціональної ролі 
сільського господарства для України до-
цільними будуть такі напрями диверсифіка-
ції сільської економіки, як урізноманітнення 
сільськогосподарського виробництва, роз-
ширення діяльності сфери послуг, розгор-
тання промислових видів діяльності на селі. 
Для реалізації цих напрямів необхідна певна 
методична основа для визначення конкрет-
них територій, економіку яких можна ди-

версифікувати. З метою здійснення оцінки 
потенціалу диверсифікації економіки сіль-
ських територій нами запропоновано індекс 
диверсифікаційного потенціалу сільської 
території регіону (IDP), який представляє 
собою середнє арифметичне семи структур-
них елементів диверсифікаційного потенці-
алу: промислового, науково-технічного, ін-
вестиційного, людського, інфраструктурно-
го, фінансового, інституційного, що форму-
ються на базі сировинних, промислових, на-
уково-дослідних, інноваційних, інвестицій-
них, трудових та інформаційних ресурсів. В 
перспективі на основі даного методичного 
підходу будуть здійснені подальші дослід-
ження, а саме здійснено оцінку потенціалу 
диверсифікації економіки сільських терито-
рій регіонів України. 

 
 

Етапи оцінки потенціалу диверсифікації економіки  
сільських територіальних утворень регіону 

Етап 1 

Етап 2 

Етап 3 

Визначення інтегрального значення по кожному блоку показників, що характери-
зує різні аспекти функціонування сільських територій 

Обчислення загального інтегрального показника диверсифікаційного потенціалу 
сільської території регіону (IDP), який в цілому характеризує стан і можливості 
розвитку сільських територій 

Групування та класифікація сільських територій на основі інтегральної оцінки 
вимірювання диверсифікаційного потенціалу сільської економіки 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПОТЕНЦИАЛА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНО-
МИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА 

В. И. Колесников, аспирант, Запорожский национальний технический университет  
 

В статье обоснованы концептуальные подходы к диверсификации экономики села на ос-
нове оценки ее потенциала. Определены причины необходимости диверсификации сельской 
экономики, в частности диверсификацию потребности и диверсификацию возможности. 
Предложены стратегические направления и алгоритм системы стратегического управления 
диверсификацией сельской экономики. Разработан индекс диверсификационного потенциала 
сельской территории региона, который предоставляет возможность оценить потенциал ди-
версификации сельской экономики регионов Украины. 

Ключевые слова: диверсификация экономики села, сельская экономика, потенциал сель-
ской экономики, сельская территория, стратегическое управление диверсификацией сель-
ской экономики, индекс диверсификационного потенциала сельской территории региона. 

 

METHODICAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF THE DIVERSIFICATION OF  
ECONOMIC POTENTIAL OF RURAL AREAS IN THE REGION 

V. I. Kolesnykov, Рost-graduate student, Zaporizhzhia National Technical University 
 

The conceptual approaches to rural economy diversification based on evaluation of its potential 
are justified. The reasons of the need to rural economy diversification, including diversification 
needs and diversification opportunities are defined. The strategic directions and algorithm of the 
strategic rural economy diversification management are proposed. The rural diversification poten-
tial index of the region which provides an opportunity to assess the potential of rural economy di-
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versification of Ukraine`s regions is worked out. 
Keywords: rural economy diversification, rural economy, rural economy potential, rural area, 

strategic rural economy diversification management, rural diversification potential index of the re-
gion. 
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