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Методологія дослідження. Результати отримані за рахунок застосування методів:
абстракції – при визначенні сутності категорій «розвиток» та «самозбереження»; індукції та
дедукції – для обґрунтування трьох складових розвитку, а саме: «регрес», «сталість» та
«прогрес»; порівняльного аналізу – при дослідженні агроформувань через основні елементи
розвитку.
Результати. Виявлено варіативність понять «розвиток» та «самозбереження» в
залежності від прогресу, регресу та стійкості.
Розглянуто сільське господарства крізь призму двох типів розвитку та визначено, що
еволюційний процес змін передбачає зміни у соціально-економічних та організаційноекономічних відносинах

сільського господарства, а їх стрибкоподібний характер

проявляється в техніко-економічних відносинах. Доведено, що стрибкоподібний розвиток
створює необхідну науково-технічну базу для принципових якісних змін у структурі технікотехнологічної бази сільського господарства і завершується досягненням якісно нового,
більш високого зростання продуктивності суспільної праці.
Встановлено, що сільське господарство як будь-яка галузь економіки постійно
перебуває між прагненням до прогресу

і регресивним розвитком, що зумовлюється

внутрішнім і зовнішнім негативним впливом. Регресивність проявляється у нестійкості,
мінливості та нестабільності, у той час як прогресивність – у прагненні до зростання в
майбутньому.
На

основі

теоретичного

аналізу

організаційно-правових

форм

у

сільському

господарстві виявлено, що прикладом дієвості закону самозбереження та закону розвитку в
сільському господарстві є створення та функціонування сучасних організаційно-правових
форм.
Новизна. У ході дослідження агроформувань через такі елементи як прогрес, регрес та
стійкість, обґрунтовано, що домашні господарства демонструють регресивність розвитку,
кооперативні організації є доказом прогресу, а агрохолдинги являють собою симбіоз обох
елементів розвитку.

Практична значущість. Запропоновано орієнтири щодо розвитку сільського
господарства шляхом його руху в напрямку прогресивного розвитку через галузеву
диверсифікацію.
Ключові слова: потенціал, прогрес, регрес, розвиток, самозбереження, сільське
господарство, стійкість.
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