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РЕФЕРАТ

Якименко Роман Юрійович. Стан і шляхи удосконалення  управління
 земельними  ресурсами   сільського господарства адміністративного району.
Обсяг роботи: кількість сторінок – 101, кількість таблиць – 11, кількість
рисунків – 27, кількість джерел – 41, кількість додатків – 1.
Робота складається зі вступу, 3 розділів, висновків.
У вступі наведені актуальність роботи, наукова новизна, практична
цінність.
У першому розділі розглянуті теоретичні та методичні засади розвитку
земельних відносин в сільському господарстві. Досліджено розвиток
земельних відносин в Україні.
У другому розділі виконано аналіз управління земельними ресурсами
сільського господарства Кропивницького району Кіровоградської області.
У третьому розділі розроблено шляхи вдосконалення управління
земельними ресурсами в умовах ринкових відносин.
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