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РЕФЕРАТ

   Кузьмін Г.О. Стан і напрямки вдосконалення використання земель

Драбівського району Черкаської області.

   Об’єкт дослідження – земельні ресурси Драбівського району Черкаської

області.

   Мета роботи – дослідження структури земель для обґрунтування

рекомендацій щодо вдосконалення і підвищення ефективності використання

земельних ресурсів і підвищення екологічної стабільності землекористування

Драбівського району Черкаської області.

    У магістерській роботі проаналізовані сучасні підходи до раціонального

використання земельних ресурсів, складена характеристика об’єкта

дослідження, проведена оцінка сучасного стану та ефективності використання

земельних ресурсів, встановлені чинники, що впливають на зміни у структурі

земель та запропоновані напрямки вдосконалення використання та охорони

земель.
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