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Методология исследования. Результаты получены за счет применения методов:
абстракции – при определении сущности категорий «развитие» и «самосохранение»;
индукции и дедукции – при обосновании трех элементов развития, а именно: «регресс»,
«устойчивость» и «прогресс»; сравнительный анализ – при исследовании организационных
форм через основные элементы развития.
Результаты. Выявлено вариативность понятий «развитие» и «самосохранения» в
зависимости от прогресса, регресса и устойчивости.
Рассмотрено сельское хозяйства сквозь призму двух типов развития и определено, что
эволюционный процесс включает изменения в социально-экономические и организационноэкономических отношениях в сельском хозяйстве, а их скачкообразный характер
проявляется в технико-экономических отношениях. Доказано, что скачкообразное развитие
создает необходимую научно-техническую базу для принципиальных качественных
изменений в структуре технико-технологической базы сельского хозяйства и завершается
достижением качественно нового, более высокого роста производительности общественного
труда.
Установлено, что сельское хозяйство как любая отрасль экономики постоянно
находится между стремлением к прогрессу и регрессивным развитием, что обуславливается
внутренним и внешним отрицательным воздействием. Регрессивность проявляется в
неустойчивости, изменчивости, нестабильности, в то время как прогрессивность – в
стремлении к росту в будущем.
На основе теоретического анализа организационно – правовых форм в сельском
хозяйстве выявлено, что примером действенности закона самосохранения и закон развития в
сельском хозяйстве является создание и функционирование организационно-правовых форм.
Новизна. В ходе исследования организационно-правовых форм через такие элементы
как прогресс, регресс и устойчивость обосновано, что домашние хозяйства демонстрируют
регрессивность развития, кооперативные организации являются доказательством прогресса,
а агрохолдинги представляют собой симбиоз обеих форм развития.
Практическая значимость. Предложены ориентиры по развитию сельского хозяйства
посредством его движения в направлении прогрессивного развития через отраслевую
диверсификацию.
Ключевые слова: потенциал, прогресс, регресс, развитие, самосохранения, сельское
хозяйство, устойчивость.
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