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РЕФЕРАТ

Максимова  І.В.«МЕХАНІЗМ  РЕГУЛЮВАННЯ  ОБІГУ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ УКРАЇНИ».

Стор. – 104, табл. – 5, рис. – 10, список літератури – 74.

Об’ект: Сільськогосподарські землі України.

Головною  метою  магістерської  роботи  є  аналіз  стану  та  розробка  пропозицій  і
обгрунтувань стосовно обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні.

У  першому  розділі  проаналізовано  чинні  механізми  світового  та  вітчизняного
регулювання обігу земель.

У  другому  розділі  подано  теоретичні  обґрунтування  системи  та  механізмів  обігу
сільськогосподарських земель в Україні.

У   третьому  розділі  запропоновано  пропозиції  і  надано  обгрунтування  щодо
коригування концепції вітчизняного обігу сільськогосподарських земель.

Завершенням  роботи  є  розробка  загальних  висновків  та  рекомендацій  щодо
покращення регулювання обігу земель сільськогосподарських земель.

Основна роль у процесі регулювання земельних відносин у сільському господарстві
об’єктивно  може  належати  державі,  оскільки  в  ієрархії  суб’єктів  регулювання  земельних
відносин  в  Україні  саме  державні  органи  займають  визначальну  і  координаційну  роль.
Держава може відігравати роль як адміністратора ринку сільськогосподарських земель, так і
активного його учасника в статусі єдиного або тимчасово основного землевласника.

Отримані  результати  свідчать,  що  держава  має  поступово  та  поєтапно  замкнути
власність  землі  на  себе,  що  є  дуже  важливим  в  період  реформування  країни,  щоб  не
запустити  систему  роздрая  в  сторону  приватних  інтересів  наділених  приватними
повноваженнями. 
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