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  РЕФЕРАТ

   Фаріонова Анжеліка Віталієвна. Прогнозування розвитку території

Чорнобаївської селищної ради Черкаської області.

Обсяг роботи: кількість сторінок – 96, кількість таблиць – 12, кількість

рисунків – 24, кількість джерел – 30.

    Робота складається зі вступу, 5 розділів, висновків.

    У вступі наведені актуальність роботи, предмет та об’єкт дослідження,

елементи наукової новизни, практична цінність.

    У першому розділі розглянуті теоретичні основи управління земельними 

ресурсами.

     У другому розділі наведена характеристика об’єкту дослідження.

     У третьому розділі досліджено динаміку змін в структурі

використання земельних угідь за базовий період.

    У четвертому розділі розглянуті теоретичні основи прогнозування

розвитку земельних ресурсів.

У п’ятому розділі виконано прогнозування розвитку земельних

ресурсів Чорнобаївської селищної ради
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