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РЕФЕРАТ
    
    Постоленко Любов Петрівна: «Коригування методики нормативної
грошової оцінки ріллі України» Обсяг роботи: сторінок - 105, таблиць - 10, 
рисунків - 14, літературних джерел – 23, формул - 23
    Робота складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків та
списку літератури.
    У вступі обґрунтовано вибір теми роботи, а також визначені її новизна і
практична цінність.
   У першому розділі розглянуто основні засади грошової оцінки землі.
Показана роль в грошовій оцінці землі природно-сільськогосподарського
районування території, земельної ренти та бонітету землі.
    Другий розділ присвячений аналізу світової практики грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення. Підтверджено доцільність та
призначення відокремленого визначення нормативної грошової оцінки земель.
     У третьому розділі виконано всебічний аналіз теорії та практики
визначення нормативної оцінки земель, розглянуто чинну методику її
визначення та природні і технологічні показники, що впливають на величину
цієї грошової оцінки.
    У четвертому розділі проведено критику чинної методики визначення
нормативної грошової оцінки ріллі та розроблено і обгрунтовано доцільні
рішення щодо коригування зазначеної методики.
    Наведено приклад визначення нормативної грошової оцінки ріллі за 
скоригованою методикою і практично підтверджено правомірність її змін.
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