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РЕФЕРАТ

     Шебедя О.Г. Правове регулювання використання земель
сільськогосподарського призначення.
    Об'єкт дослідження – регульовані нормами земельного права суспільні
відносини, що складаються при використанні земель сільськогосподарського
призначення, в тому числі при недотриманні відповідних правових норм, що
регламентують їх ефективне використання.
    Мета роботи – визначення сучасного стану правового режиму земель
сільськогосподарського призначення та обґрунтування пропозицій щодо його
вдосконалення з метою створення умов, які зводять до мінімуму легальну
можливість нераціонального використання сільськогосподарських земель,
а також щодо правового впливу на осіб, що допускають таке використання.
    У магістерській роботі проаналізовано методологічні основи використання
земель сільськогосподарського призначення, розглянуто зарубіжний досвід
організації використання та охорони сільськогосподарських земель, досліджено
сучасний стан правового режиму земель сільськогосподарського призначення,
запропоновані заходи щодо покращення земельного законодавства для
забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського
призначення та вдосконалення правових механізмів впливу на осіб, що
допускають нераціональне використання таких земель.

Ключові слова:   правовий режим, землі сільськогосподарського
призначення, раціональне використання земель, консолідація земель,
припинення прав на земельну ділянку.
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