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РЕФЕРАТ

      Сімьонова А.С. Стан і перспективи використання земель Жашківського
району Черкаської області.
     Об’єкт дослідження – територія Жашківського району Черкаської
області.
     Мета роботи – дослідження структури земель Жашківського району
Черкаської області для оцінки їх сучасного стану та визначення перспектив
використання на найближчі роки.
   У магістерській роботі проаналізовані теоретичні положенняраціонального 
використання земельних ресурсів як основного природного ресурсу, складена 
характеристика території району, встановлений сучасний стан використання 
земель, визначені фактори, що впливають на зміни структури земельних угідь 
та запропоновані заходи щодо підвищення ефективності використання 
земельного фонду району.

Ключові слова:     раціональне використання земель, структура
земельного фонду, Жашківський район, Черкаська область.
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