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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. В концепції Державної цільової програми розвитку 

аграрного сектору економіки на період до 2021 р. відмічається, що базовою 

складовою його є сільське господарство, яке формує продовольчу, економічну, 

екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно 

пов’язаних галузей національної економіки та створення соціально-

економічних умов сільськогосподарського розвитку. Ситуація, що склалася в 

аграрному секторі, зумовлює ряд викликів, основними з яких є необхідність 

поліпшення умов ведення бізнесу, проведення якісних перетворень, 

спроможних забезпечити підвищення конкурентоспроможності 

сільськогосподарського виробництва на внутрішньому та зовнішньому ринках, 

продовольчу безпеку держави, і наближення до європейської політики у сфері 

сільського господарства. У визначені пріоритетів розвитку сільського 

господарства важливе значення має пізнання процесів формування урожаю як 

у просторі так і часі покладено в основу агроекологічного районування 

територій на рівні окремої адміністративної області (М. Т. Масюка, 1989). Ці 

ідеї розвинені у подальшому в концепцію просторової агроекології 

(А. А. Демидов и др., 2013). Сільськогосподарське районування територій як 

функція екологічної відповідності агроценозів, які на них сформувалися, 

базується на ідеї про родючість біогеоценотичної системи, у центрі якої 

знаходиться культурна рослина з її біологічними особливостями і екологічними 

потребами, адаптивним потенціалом і можливостями використовувати надане 

екологічне середовище (П. И. Лазаренко, 1995). Збалансованому управлінню 

агроландшафтами для недопущення ерозії ґрунтів та підвищенню вмісту 

гумусу, зниженню забруднення важкими металами і пестицидами, оптимізації 

сівозмін та меліорації земель на сільськогосподарських землях України 

присвячені роботи О. І. Фурдичка (2012), О. Г. Тараріко (1998), Т. М. Єгорової 

та В. В. Коніщук (2012). 

Тому дослідження динаміки урожайності ключових 

сільськогосподарських культур у просторі та часі в контексті особливостей 

ландшафтно-екологічного оточення та біологічного різноманіття як основа 

агроекологічного зонування території є актуальною науковою та  

науково-практичною проблемою. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційна робота виконана в рамках робочої програми Полтавської 

державної аграрної академії за державною темою «Розробка технологій  

вирощування екологічно чистого високоякісного зерна для виробництва 

продуктів дитячого дієтичного харчування» (№ 0198U007120); робочою 

програмою кафедри землеробства і агрохімії ім. В. І. Сазанова Полтавської 

державної аграрної академії «Розвиток АПК на засадах раціонального 

природокористування» (№ 0114U000625); науковою тематикою лабораторії 

агроекологічного моніторингу Полтавської державної агарної академії.  

Мета і завдання дослідження. Мета – встановити закономірності 

динаміки урожайності зернових, зернобобових культур, соняшнику й 
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кукурудзи в межах Полтавської обл. впродовж 1995–2016 рр. та розробити 

підходи щодо агроекологічного зонування територій. 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання: 

- провести класифікацію форм рельєфу ландшафтів Полтавської обл. та 

визначити показники рельєфного різноманіття як предиктора динамічних 

особливостей урожайності сільськогосподарських культур; 

- визначити відповідно до LCCS класифікатору в межах Полтавської 

обл. типи покриву Землі та кількісно оцінити різноманіття типів покриву по 

адміністративним районам області; 

- виявити характер трендів врожайності сільськогосподарьских культур 

впродовж 1995–2016 рр. по адміністративним районам Полтавської обл.; 

- дослідити просторову компоненту мінливості параметрів лінійних 

моделей, які описують тренди урожайності культур та оцінити характер впливу 

на них показників агроекологічного матриксу; 

- встановити особливі точки нелінійного тренду врожайності 

сільгоспкультур, які змістовно його характеризують та дослідити характер їх 

зв’язку з показниками різноманіття ландшафтного покриву та рельєфу; 

- ідентифікувати причини, які знаходяться в основі виникнення трендів 

урожайності та встановити природу варіабельності, яка знаходиться поза 

межами трендової динаміки; 

- на основі позатрендової динаміки, індукованої агроекологічними 

чинниками, встановити агроекологічні зони для досліджених культур; 

- охарактеризувати просторові особливості розміщення 

агроекологічних зон та дослідити часові особливості динаміки продукційного 

процесу в них; 

- оцінити продукційні особливості сільськогосподарських культур у 

встановлених агроекологічних зонах. 

Об’єкт дослідження – динаміка урожайності зернових, зернобобових 

культур, кукурудзи, соняшнику. 

Предмет дослідження – статистичні характеристики компонентів  

динаміки урожайності сільськогосподарських культур у просторі та часі, а 

також їх залежність від агроекологічних предикторів. 

Методи дослідження. Аналіз часових рядів – визначення статистичних 

властивостей динаміки урожайності сільськогосподарських культур у часі; 

просторовий аналіз – оцінка просторових патернів варіабельності врожайності; 

ГІС – створення бази просторових даних; аналіз даних дистанційного 

зондування Землі – оцінка властивостей рельєфу та різноманіття типів покриву 

Землі; регресійний аналіз – статистична оцінка екологічних зв’язків; аналіз 

головних компонент – встановлення головних компонент мінливості простору 

ознак та одержання немультиколінеарних змінних для других методів 

статистичного аналізу; кластерний аналіз – класифікація та встановлення 

агроекологічних зон; дискримінантний аналіз – визначення структури факторів, 

які знаходяться в основі структурування агроекологічних зон. 
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Наукова новизна одержаних результатів. 

Уперше:  

– встановлені просторово-часові патерни варіабельності урожайності 

зернових, зернобобових культур, кукурудзи й соняшнику в Полтавській обл. у 

період формування нових умов господарювання в сільському господарстві; 

– показано, що результативність впливу агроекономічних та 

агротехнологічних чинників обумовлена агроекологічними особливостями 

території; 

– просторово-часові особливості урожайності сільськогосподарських 

культур залежать від ландшафтно-екологічного різноманіття відповідних 

територій; 

– доведено, що інваріантність взаємовідносин між динамічними 

особливостями урожайності сільгоспкультур та ландшафтно-екологічними 

особливостями територій є основою для виділення агроекологічних зон;  

доповнені:  

– процедури аналізу часових рядів динаміки урожайності 

сільськогосподарських культур у частині інтерпретації тренду та позатрендової 

компоненти мінливості; 

набули подальшого розвитку: 

–  принципи сільськогосподарської екології М. Т. Масюка та 

просторової агроекології. 

Практичне значення одержаних результатів.  На основі одержаних 

результатів запропонована концептуальна блок-схема аналізу даних 

просторово-часової динаміки урожайності сільськогосподарських культур з 

урахуванням предикторів агроекологічного середовища. Алгоритм, який 

позначається цією блок схемою, може бути застосований для інших культур 

у межах Полтавської області, а також запропонована процедура може бути 

застосована в інших регіонах. Агроекологічне зонування території викриває 

динамічні особливості продукційоного процесу в часі, що є основою для 

надійних прогнозів урожайності сільськогосподарських культур. 

Встановлений зв’язок із функціональними особливостями агроекосистеми, 

такими як урожайність сільськогосподарських культур, та ландшафтно -

екологічним різноманіттям, а також технологія оцінки цього зв’язку, є 

основою практичних заходів для ландшафтного планування як інструменту 

забезпечення стійкого розвитку сільськогосподарського виробництва.  

Результати досліджень були впроваджені в сільськогосподарських 

підприємствах різних форм власності: ПП «Агроекологія», ОФГ «Довіра». 

Рекомендації використовуються в навчальному процесі Полтавської 

державної аграрної академії при викладення курсів «Загальна екологія» та 

«Основи сільськогосподарської екології». 

Особистий внесок здобувача. Безпосередня участь у плануванні, 

складанні схем, підготовці й проведенні досліджень, аналізі та обробці 

отриманих даних, апробації й впровадженні результатів у виробництво, 

підготовці матеріалів до друку.  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційної роботи й результати досліджень доповідались та 

обговорювалися на щорічних засіданнях кафедри землеробства і агрохімії ім. 

В. І. Сазанова; Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна 

безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому 

виробництві» (Київ, 2015 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин 

природи і суспільства» (Тернопіль, 2015 р.); VІІІ Міжнародній науково-

практичній конференції «Забезпечення сталого розвитку аграрного сектору 

економіки: проблеми, пріоритети, перспективи» (Дніпро, 2017  р.); 

І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Збалансований розвиток 

агроекосистем України: сучасний погляд та інновації» (Полтава, 2017  р.). 

Публікації. Основні матеріали дисертаційної роботи опубліковані у 

15 наукових працях, із них 3 – розділи у монографіях з визначеним власним 

внеском; 3 − у виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних даних, 2 – у фахових виданнях України та 4 – матеріалів 

наукових конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота викладена на 228 

сторінках комп’ютерного тексту. Складається із вступу, 6 розділів, 

висновків, пропозицій виробництву, списку використаної літератури й 

додатків. Включає 55 таблиць і 24 рисунка, 264 використаних джерел  

літератури, 107 з яких англійською мовою.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Біологічне різноманіття та функціонування 

агроекосистем (аналітичний огляд літератури)» проведено аналіз сучасної 

наукової літератури, розкрито уявлення про біологічне різноманіття як 

емерджентна властивість агроекосистем, роль ландшафтного різноманіття у 

формуванні стійкості агроекосистем, показані принципи агроекологічного 

зонування територій. Аналітичний огляд сучасної наукової літератури 

дозволив обґрунтувати актуальність дисертаційної роботи.  

У другому розділі «Фізико-географічна характеристика Полтавської 

обл. та методи дослідження» наведено огляд кліматичних особливостей 

області, характеристику ґрунтів, показано структуру земельних ресурсів. У 

основу дослідження покладені відкриті відомості про рівень урожайності 

ключових сільськогосподарських культур (зернові, зернобобові, кукурудза 

та соняшник) в середньому по адміністративним районам Полтавської 

області за період 1995–2016 рр. Концептуальна блок-схема аналізу динаміки 

урожайності сільськогосподарських культур представлена на рис.  1.  
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Рис. 1. Концептуальна блок-схема дослідження просторово-часової динаміки 

врожайності сільськогосподарських культур 

Дані по динаміки культури 

у часі та по 

адміністративним -

районам 

Описання тренду динаміки 

у часі по окремим районам 

Коефіцієнти лінійної 

моделі або характе-

ристичні точки для моделі 

вищого порядку 

Оцінка просторової 

компоненти варіювання (I-

статистика Морана) 

Оцінка впливу 

агроекологічних 

чинників 

Залишки тренду 

Фактори, одержані внаслідок 

багатовимірного факторного 

аналізу 

Аналіз динаміки у часі 

(автокореляційна 

функція та аналіз Фур’є) 

Кластерний аналіз для  

встановлення 

агроекологічних зон 

Цифрова 

модель 

рельєфу 

Типи покриву за 

LCCS 

класифікатором 

Топографічний 

індекс вологості 

Фактор ерозії 

Класифікація 

форм рельєфу 

Різноманіття 

рельєфу за 

Шенноном 

Різноманіття 

типів покриву за 

Шенноном 
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Часові ряди урожайності по кожному адміністративному району були 

розбиті на дві компоненти: тренд та залишок тренду. Глобальний тренд був 

пояснений за допомого залежності урожайності культури від часу. В якості 

аналітичної форми тренду ми обирали між поліномами різного порядку. 

Надавали перевагу поліномам меншого порядку (більш простих за своєю 

аналітичною формою) та таким, які мають найбільшу пояснювальну здатність. 

Параметри лінійної моделі можуть бути самостійно інтерпретовані таким чином, 

що може бути наданий очевидний фізичний зміст. Це дозволяє відповідні 

коефіцієнти розглядати як самостійні змінні та досліджувати їх поведінку 

залежно від інших агроекологічних змінних, або досліджувати особливості їх 

просторової мінливості. Коефіцієнти поліномів більшого порядку, за винятком 

вільного члену, не можуть бути змістовно інтерпретовані, тому пошук їх 

аналітичних залежностей від зовнішніх змінних, або дослідження особливостей 

їх просторової мінливості, не є екологічно змістовними. Замість цього нами була 

досліджена поведінка характеристичних точок поліномів третього порядку, до 

числа яких ми віднесли мінімум та максимум відповідних функцій, а також 

максимальну швидкість збільшення урожайності у діапазоні між мінімумом та  

максимумом. Залишки відповідних регресійних моделей, які описують тренди, 

складаються з випадкової компоненти (шум) та вірогідно, регулярної, яку 

неможна пояснити обраною трендовою моделлю. Розрізнити ці дві компоненти 

можна за їх властивостями: шум є незалежним для різних точок простору, а 

регулярна компонента повинна бути скорегованою для усіх, або деяких точок 

простору (адміністративних районів). Для виокремлення регулярної компоненти 

залишки трендових моделей піддали аналізу головних компонент. Наявність 

головних компонент, власні числа яких переважають одиницю, вказує на 

наявність кореляційних плеяд мінливості урожайності. Просторова регулярність 

варіювання як параметрів тренду, так і головних компонент позатрендової 

мінливості, може бути досліджена за допомогою I-статистики Морана 

(О. В. Жуков, 2015). Розрахунки виконані у програмі GeoDa (Anselin et al., 2006). 

Також був досліджений характер впливу агроекологічних чинників на 

параметри тренду та багатовимірні фактори, які описують позатрендову 

компоненту варіабельності урожайності сільськогосподарських культур. Серед 

агроекологічних чинників ми розглянули маркери рельєфу та структури 

рослинного покриву території. Рельєф є важливим фактором ґрунтоутворення, 

роль якого полягає у перерозподілі кліматичних ресурсів по поверхні Землі. 

Таким чином, рельєф індукує ґрунтові умови, а також є маркером умов життя 

безпосередньо живих організмів. Структура рослинного покриву в умовах 

Полтавської обл. утворена комбінацією природних, сільськогосподарських та 

урбанізованих територій. Співвідношення цих компонентів формує різноманіття 

типів покриву, яке, вірогідно, може мати функціональні наслідки та бути або 

безпосередньо фактором дії, який визначає особливості продукційного процесу 

в агроеоксистемах, або може бути інформаційним індикатором, за допомогою ми 

зможемо висвітлити та пояснити динаміку урожайності сільськогосподарських 

культур. 

Дослідження включало такі види робіт: підготовку та обробку матеріалів 
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ДЗЗ, зокрема одержання матеріалів ДЗЗ та їх систематизація; спектральна, 

радіометрична та просторова корекція даних ДЗЗ та виявлення ознак 

дешифрування; камеральну обробку, в процесі якої здійснено дешифрування 

матеріалів ДЗЗ; створення карт наземного покриву; розрахунок індексів 

ландшафтного різноманіття, статистичні розрахунки. Географічна інформаційна 

система побудована за допомогою програми ArcGIS 10.2. Статистичні 

розрахунки виконані в програмі Statistica 10.0. 

У третьому розділі «Аспекти агроекологічного різноманіття території 

Полтавської області» виконано аналіз цифрової моделі рельєфу та її похідні. 

Детальні дослідження характеру просторових зав’язків між морфометричними 

параметрами та характеристиками ґрунтів і біоценозів дозволили розробити 

комплексні показники (індекси), які безпосередньо характеризують рельєф з 

екологічної точки зору. Для відображення перерозподілу вологи за елементами 

рельєфу під дією гравітації був застосований топографічний індекс вологості 

(topographic wetness index – twi). Основним процесом, відповідальним за 

перерозподіл твердого матеріалу в даних умовах є водна ерозія. Для визначення 

ерозійного потенціалу рельєфу був використаний вираз із модифікованого 

універсального рівняння втрат ґрунту (rusle). Аналіз форм рельефу був 

виконаний на основі процедури визначення індексу топографічної позиції 

(guisan et al., 1999). У реальних ланшафтах відбувається просторове сполучення 

різних форм рельефу, що утворює його різноманіття. Різноманіття було оцінене 

за допомогою індексу Шеннона з урахуванням типів рельєфу в окресності точки 

на дистанції 5 пікселів. Одержані дані свідчать про те, що рельефне різноманіття 

варіює у діапазоні від 0 до 2,14 біт/піксель (рис. 2).  

 

Рис. 2. Індекс різноманіття Шеннона рельєфу  

Полтавської області (у біт/піксель) 
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Найбільше рельєфне різноманіття встановлене для Чорнухинського 

району (1,83 біт/піксель), а найменше – для Гребінківського (0,18 %) та 

Семенівського (0,26 %) районів.  

Відповідно до LCCS класифікатору у межах Полтавської обл. встановлені 

15 типів покриву Землі. Основну частину території області вкривають 

сільськогосподарські землі – у середньому вони складають 60,39 %. Цей 

показник найменший у Кременчуцькому районі, де він становить 45,65 %, а 

найбільший – Решетилівському, де він набуває значення 71,15 %. Близький до 

сільськогосподарських земель тип покриву, який представлений мозаїкою орних 

земель, деревинного покриву та інших типів природного рослинного покриву. 

Така мозаїка найчастіше представлена у Зінківському районі (21,26 %), а 

найменше – у Шишацькому (2,72 %). Просторово мозаїка орних земель, 

деревинного покриву та інших типів природного рослинного покриву пов’язана 

з правими берегами у долинах річок. Відомості про структуру рослинного 

покриву дозволяють зробити оцінку його просторового різноманіття за 

допомогою індексу Шеннона. Різноманіття рослинного покриву варіює у межах 

від 0 до 1,88 біт/піксель. У середньому по області цей показник складає 0,98 

біт/піксель. У просторовому аспекті осередкми різноманіття рослинного покриву 

є заплави річок. Плакорні ділянки, які зазнали значної антропогенної 

трансформації внаслідок практично суцільного розорання предсталяють плями з 

нульовим різноманіттям.  

У четвертому розділі «Динаміка урожайності зернових та зернобобових 

культур» показано, що середній рівень та варіювання урожайності можуть бути 

по різному інтерпретовані як агроекологічні показники. Середній рівень 

урожайності є маркером екологічного потенціалу регіону для продукування 

біомаси тієї або іншої культури. Варіювання урожайності вказує та стійкість 

агроекологічних систем як суперпозицію природних та агроекономічних 

чинників. Аналіз одержаних даних свідчить про те, що врожайність культур 

зернових та зернобобових (у вазі після доробки) у сільськогосподарських 

підприємствах Полтавської обл. по районах у середньому за 1995–2016 рр. 

становила в межах від 29,79±2,79 ц/га (Кобеляцький район) до 41,10±3,36 ц/га 

(Шишацький район). Мінімальна врожайність встановлена у Козельщинському 

районі в 2000 р., а максимальна – у Гадяцькому райні в 2013 р. За період 

досліджень діапазон варіювання середньої врожайності становив від 35,40 ц/га 

(Диканський район) до 61,00 ц/га (Чорнуханський район). Найменший рівень 

варіювання показників врожайності культур зернових та зернобобових за період 

дослідження був характерний для Оржицького району (коефіцієнт варіації 

27,95 %), а найбільший – для Чорнуханського (CV = 62,02 %).  

Оцінити значення просторової компоненти варіювання урожайності 

можна за допомогою діаграми Морана (рис. 3).  
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Рис. 3. Діаграма Морана для середнього рівня врожайності зернових  

і зернобобових культур та коефіцієнту варіації цього показнику 

 

Для середнього значення врожайності статистика І-Морана склала 0,13. 

Після 999 рандомізацій р-рівень відмінності від випадкової альтернативи склав 

0,08. Таким чином, просторова компонента варіювання середнього рівня 

врожайності зернових та зернобобових культур незначна. Для коефіцієнту 

варіації врожайності статистика І-Морана склала 0,34, а р-рівень після 

рандомізації склав 0,01, що вказує на суттєвий внесок факторів просторової 

природи у варіювання мінливості врожайності сільськогосподарських культур. 

Аналіз динаміки урожайності зернових та зернобобових культур у 

сільськогосподарських підприємствах Полтавської обл. у часі вказує на 

наявність чіткого тренду збільшення врожайності за період дослідження. 

Наявність загального тренду по зростанню врожайності зернових та 

зернобобових культур дозволяє для аналітичного опису динаміки у часі 

застосувати лінійну модель виду: 

 Y = b x + а, (1) 

де Y – врожайність у момент часу x, а а та b – коефіцієнти.  

Слід відзначити, що ці коефіцієнти можна змістовно інтерпретувати. 

Коефіцієнт b можна інтерпретувати як швидкість зростання урожайності з часом, 

а а – як потенціал урожайності у початковий період дослідження.  

Аналіз просторового варіювання коефіцієнту а лінійної моделі вказує на 

те, що найменший потенціал врожайності на початок періоду досліджень був 

відмічений для Чорнухинського району та районів, які до нього наближені 

(Лохвицький, Лубенський, Пирятинський, Гадяцький, Гребінківський) (рис. 4). 

Також малий потенціал врожайності характерний для південних районів – 

Козельщинського та Кобеляцького. Райони з найбільшим потенціалом 

урожайності зернових та зернобобових впродовж 1995–2016 рр. розміщені 

дифузно. На заході це Оржицький район, у центрі – Шишацький, на сході – 

Котелевський та Карлівський райони. 
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A 

 

B 

 

Рис. 4. Просторове варіювання параметрів лінійної регресії тренду 

урожайності зернових та зернобобових за період 1995–2016 рр. А – 

коефіцієнт а – потенціал врожайності на початок періоду, В – коефіцієнт 

b – швидкість зростання 

 

Між коефіцієнтами a та b встановлена статистично вірогідний 

кореляційний зв’язок (r = –0,72, p = 0,00). Це дещо пояснює ту обставину, що 

карта коефіцієнту b є певною мірою негативом карти коефіцієнту а.  

Загальна лінійна модель впливу показників різноманіття ландшафтного 

покриву, топографічного індексу вологості, індексу ерозії та їх взаємодії на 



 

 

11 

коефіцієнту детермінації лінійного тренду здатна пояснити 49,0 % варіювання 

цієї ознаки (табл. 1).  

Таблиця 1 

Загальна лінійна модель впливу показників різноманіття 

ландшафтного покриву, топографічного індексу вологості, індексу ерозії та їх 

взаємодії на коефіцієнт детермінації лінійного тренду (R2 = 0,49) 

Предиктор 
Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середня сума 

квадратів 

F-

відношення 
p-рівень 

Ландшафтне 

різноманіття (Land) 
0,16 1 0,16 7,05 0,02 

Різноманіття рослинного 

покриву (Plant) 
0,31 1 0,31 13,68 0,00 

Топографічний індекс 

вологості (TWI) 
0,01 1 0,01 0,27 0,61 

Індекс ерозії (LS) 0,03 1 0,03 1,27 0,28 

Land*Plant 0,01 1 0,01 0,29 0,60 

Land*TWI 0,16 1 0,16 7,20 0,02 

Plant*TWI 0,30 1 0,30 13,37 0,00 

Land*LS 0,01 1 0,01 0,48 0,50 

Plant*LS 0,36 1 0,36 16,13 0,00 

TWI*LS 0,01 1 0,01 0,37 0,55 

Помилка 0,34 15 0,02 – – 

 

Слід відзначити, що коефіцієнт детермінації лінійного тренду може 

змістовно бути інтерпретований як результативність агроекономічних та  

агротехнологічних зусиль на динаміку зростання врожайності  

сільськогосподарських культур. Чим менший цей показник, тим більше значення 

мають фактори, які мають нелінійну складову. Це можуть бути як випадкові 

фактори – інформаційний шум, так і фактори екологічного походження, які 

мають коливальну природну з різними характерними частотами.  

Регресійна модель дозволяє на основі агроекологічних предикторів 

спрогнозувати значення коефіцієнту зростання тренду врожайності зернових та 

зернобобових культур. Прогнозоване значення коефіцієнту зростання тренду 

врожайності зернових та зернобобових культур вказує на біотичний потенціал 

території для зростання урожайності внаслідок агроекономічних та 

агроекологічних зусиль, який обумовлений агроекологічними чинниками. 

Відповідно до прогнозованого значення коефіцієнту зростання райони 

розподілені на три агроекологічні групи: з низьким потенціалом зростання 

(b < 0,020), помірним потенціалом зростання (0,020 < b <  0,024) та великим 

потенціалом зростання (b > 0,024) (рис. 5).  

Райони з високим агроекологічним потенціалом росту урожайності 

зернових та зернобобових культур зосереджені у північний та центральній 

частині області.  
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Рис. 5. Агроекологічне районування території Полтавської області за 

агроекологічним потенціалом зростання урожайності зернових та 

зернобобових культур 
Умовні позначки: 1 – низький потенціал; 2 – помірний потенціал; 3 – високий потенціал. 

 

Райони з низьким агроекологічним потенціалом знаходиться на сході, 

півдні та на південному заході області. Райони з помірним потенціалом займають  

перехідне положення між двома попередніми агроекологічними територіями. 

Встановлені агроекологічні одиниці вказують на чутливість територій до 

агроекономічних та агротехнологічних зусиль для зростання урожайності 

зернових та зернобобових культур.  

У п’ятому розділі «Динаміка урожайності кукурудзи» показано, що 

врожайність культури у сільськогосподарських підприємствах Полтавської обл. 

по районах у середньому за 1995–2016 рр. варіювала в межах від 35,15±3,77 ц/га 

(Кобеляцький район) до 55,52±5,59 ц/га (Шишацький район). мінімальна 

врожайність встановлена в Карлівському районі в 1999 р. (9,1 ц/га), а 

максимальна – у Гадяцькому райні в 2013 р. (103,7 ц/га). За період досліджень 

діапазон варіювання середньої врожайності становив від 48,90 ц/га (Оржицький 

район) до 86,60 ц/га (Гадяцький район). Найменший рівень варіювання 

показників врожайності кукурудзи за період дослідження був характерний для 

Оржицького району (коефіцієнт варіації 28,64 %), а найбільший – для 

Чорнуханського (cv = 60,52 %).  

Загальна лінійна модель впливу показників різноманіття ландшафтного 

покриву, топографічного індексу вологості, індексу ерозії та їх взаємодії на 

коефіцієнт а лінійного тренду здатна пояснити 69,0 % варіювання цієї 

ознаки (табл. 2).  
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Таблиця 2  

Загальна лінійна модель впливу показників різноманіття 

ландшафтного покриву, топографічного індексу вологості, індексу ерозії та їх 

взаємодії на коефіцієнт а лінійного тренду (R2 = 0,69) 

Предиктор 
Сума 

квадратів 

Ступені 

свободи 

Середня 

сума 

квадратів 

F-

відношенн

я 

p-

рівень 

Ландшафтне 

різноманіття (Land) 
0,0041 1 0,0041 1,53 0,24 

Різноманіття 

рослинного покриву 

(Plant) 

0,0036 1 0,0036 1,32 0,27 

Топографічний 

індекс вологості 

(TWI) 

0,0038 1 0,0038 1,42 0,25 

Індекс ерозії (LS) 0,0253 1 0,0253 9,39 0,01 

Land*Plant 0,0489 1 0,0489 18,15 0,00 

Land*TWI 0,0042 1 0,0042 1,55 0,23 

Plant*TWI 0,0010 1 0,0010 0,39 0,54 

Land*LS 0,0150 1 0,0150 5,57 0,03 

Plant*LS 0,0005 1 0,0005 0,18 0,68 

TWI*LS 0,0328 1 0,0328 12,19 0,00 

Помилка 0,0404 15 0,0027 – – 

 

Статистично вірогідними предикторами коефіцієнту а лінійного тренду 

є індекс ерозії, взаємодія показників різноманіття рослинного покриву та 

рельєфу, взаємодія різноманіття рельєфу та індексу ерозії, взаємодія індексу 

ерозії та топографічного індексу вологості. Індекс ерозії характеризується 

негативним регресійним коефіцієнтом (–2,14±0,68), що свідчить про те, що 

ерозійні ризики, обумовлені особливостями рельєфу, негативно впливають на 

агроекологічний потенціал території. 

Різноманіття рослинного покриву та рельєфу як окремі показники не 

мають статистично вірогідного впливу на агроекологічний потенціал 

території, тоді як їх взаємодія характеризується позитивним статистично 

вірогідним регресійний коефіцієнтом (1,85±0,43). Таким чином, комбінований 

вплив різних аспектів ландшафтно-екологічного різноманіття позитивно 

впливає на агроекологічний потенціал території для вирощування кукурудзи.  

Відповідно до прогнозованого значення коефіцієнту зростання 

урожайності кукурудзи райони розподілені на три агроекологічні групи: з 

низьким потенціалом зростання (b < 0,024), помірним потенціалом зростання 

(0,024 < b < 0,029) та великим потенціалом зростання (b > 0,029) (рис. 6).  
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Рис. 6. Агроекологічне районування території Полтавської області за 

агроекологічним потенціалом зростання урожайності кукурудзи. 
Умовні позначки: 1 – низький потенціал; 2 – помірний потенціал; 3 – високий потенціал. 

 

Райони з високим агроекологічним потенціалом зростання               

урожайності кукурудзи більшою мірою зосереджені на північному заході області 

(Лохвицький, Чорнухинський, Лубенський та Гребенківський райони).  

Компактна група представлена на північному сході (Зіньківський та Диканський 

райони). Окремими анклавами представлені Семенівський та Карлівський 

райони. Уздовж південної границі області знаходиться компактна територія 

низьким агроеклогічним потенціалом по вирощуванню кукурудзи, яка заходить 

відповідно дещо на схід або захід. Данні агроекологічні зони слід інтерпретувати 

таким чином, що вони віддзеркалюють чутливість територій до впливу 

агроекономічних та агротехнологічних чинників, яка обумовлена 

агроекологічним контекстом. Таким чином, найбільшу віддачу від економічних 

та технологічних зусиль слід очікувати в зоні з високим агроекологічним 

потенціалом, та, відповідно, найменша віддача, або порівняно більші зусилля 

слід застосовувати для того ж результату, в зоні з низьким агроекологічним 

потенціалом.  

Загальна закономірність полягає у тому, що райони з високим або 

помірним агроекологічним потенціалом зосереджені на півночі області, а з 

низьким – на півдні. 

У шостому розділі «Динаміка урожайності соняшнику» показано, що 

врожайність соняшнику у сільськогосподарських підприємствах Полтавської 

обл. по районах у середньому за 1995–2016 рр. варіювала в межах від 

13,36±1,40 ц/га (Чорнуханський район) до 21,81±1,89 ц/га (Великобагачанський). 

Мінімальна врожайність встановлена у Чорнуханському районі в 1997 р. 
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(1,60 ц/га), а максимальна – у Великобагачанському районі в 2013 р. (40,4 ц/га). 

За період досліджень діапазон варіювання середньої врожайності становив від 

18,00 ц/га (Глобинський район) до 30,40 ц/га (Великобагачанський район). 

Найменший рівень варіювання показників врожайності соняшнику за період 

дослідження був характерний для Котелевського району (коефіцієнт варіації 

28,33 %), а найбільший – для Чорнухинського (CV = 49,03 %). 

Аналіз динаміки урожайності соняшнику в сільськогосподарських 

підприємствах Полтавської області у часі вказує на наявність закономірного S-

подібного тренду врожайності за період дослідження. Певний рівень 

врожайності на початку 90-х років змінився різким зниженням, яке відбувалося 

до кінця 90-х років. Зниження змінилось переконливим зростанням, яке мало 

характер майже лінійної залежності від часу до кінця 2010-х років, коли відбувся 

локальний максимум урожайності соняшнику. В деяких районах за локальним 

піком відбулося подальше зниження врожайності соняшнику, як, наприклад, у 

Великобагачанському, Гадяцькому, Диканському та багатьох інших. У деяких 

тенденція до зменшення у період досліджень себе не проявила, або проявила 

непереконливо, наприклад у Зінківському, Кобеляцькому, Кременчуцькому та 

деяких інших. Очевидно, що найкращою моделлю для описання 

спостережуваного глобального тренду варіювання врожайності соняшнику є 

поліном третього порядку: 

 Yx = b + a1x + a2x2 +a3x3 (2) 

де Yx – урожайність соняшнику в момент часу x, b, a1, a2, a3 – коефіцієнти. 

Особливі точки поліноміальної кривої третього порядку можуть бути 

змістовно інтерпретовані та застосовані для описання динаміки урожайності 

соняшнику (рис. 7).  

 

Рис. 7. Типова динаміка урожайності соняшнику в Полтавської області, 

 1995–2016 рр. та апроксимація тренду поліномом третього порядку 

Умовні позначки: ось абсцис – час (1 – 1995 р., 22 – 2016 р.); ось ординат – урожайність, ц/га; 

b – вільний член у рівнянні поліному; YMin – значення поліному в точці локального мінімуму; 

YMax – значення поліному в точці локального максимуму; tgα – максимальна швидкість 

нарощування урожаю у часі між мінімумом та максимумом, тангенс кута нахилу дотичної до 

кривої поліному в точці перегину.  
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Вільний член поліному – константа b, як у випадку з лінійною залежністю 

та поліномом другого порядку, вказує на урожайність культури в стартовий 

період. Якщо прийняти, що x = 0 на початку періоду досліджень, то вільний член 

буде вказувати на рівень урожайності у цей час. Слід відзначити, що описання 

реальної динаміки обраною аналітичною функцією – це певним чином 

генералізація та спрощення. Форма функції та її параметри можуть бути обрані 

на основі інтерполяції та немає жодних підстав застосовувати таку функцію для 

екстраполяції – тобто для перспективного або ретроспективного прогнозу. 

Причому обґрунтованість таких прогнозів буде суттєво знижуватися при 

збільшенні часового періоду, в рамках якого відбувається прогноз. Крім того, 

немає жодних підстав вважати, що навіть при лагу, який дорівнює одиниці 

вимірювання часу, система не змінює свої властивості суттєво. Таким чином, 

константа b вказує на стартові умови для описання протікання процесу та є 

самостійним параметром часової динаміки зміни урожайності 

сільськогосподарської культури у часі.  

Відповідно до прогнозованого значення коефіцієнту зростання райони 

розподілені на три агроекологічні групи: з низьким потенціалом зростання 

(b < 0,044), помірним потенціалом зростання (0,044 < b < 0,051) та великим  

потенціалом зростання (b > 0,051) (рис. 8).  

 

Рис. 8. Агроекологічне районування території Полтавської області за 

агроекологічним потенціалом зростання урожайності соняшнику 
Умовні позначки: 1 – низький потенціал; 2 – помірний потенціал; 3 – високий потенціал. 

Райони з високим агроекологічним потенціалом росту урожайності 

соняшнику зосереджені у північний та центральній частині області. Райони з 

низьким агроекологічним потенціалом знаходиться на сході та у центральній 
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частині області, яка наближена до заходу. Райони з помірним потенціалом 

займають знаходяться на півдні та сході області. 

ВИСНОВКИ 

Дослідження динаміки урожайності ключових сільськогосподарських 

культур у Полтавській області за період 1995–2016 рр. в контексті 

агроекологічних особливостей дозволило нам дійти до наступних висновків. 

1. Класифікація форм рельєфу ландшафтів Полтавської області за 

процедурою індексу топографічної позиції дозволила встановити, що рельефне 

різноманіття варіює у діапазоні від 0 до 2,14 біт/піксель. Найбільше рельєфне 

різноманіття встановлене для Чорнуханського району (1,83 біт/піксель), а 

найменше – для Гребінківського та Семенівського районів (0,18 та 

0,26 біт/піксель відповідно). 

2. Відповідно до LCCS класифікатору в межах Полтавської обл. 

встановлені 15 типів покриву Землі. Основну частину території області 

вкривають сільськогосподарські землі (60,39 %). Сільськогосподарські землі та 

типи покриву, які значною мірою трансформовані господарською діяльністю 

людини, складають у середньому 85,46 % площі Полтавської області. 

Різноманіття типів покриву в середньому по області складає 0,98 біт/піксель та 

варіює від 0,75 біт/піксель (Диканський район) до 1,24 біт/піксель 

(Кременчуцький та Пирятинський райони). 

3. Встановлені тренди врожайності сільськогосподарьских культур 

впродовж 1995–2016 рр. в межах Полтавської області. Для зернових та 

зернобобових культур, а також для кукурудзи тренд збільшення врожайності 

може бути описаний лінійною залежністю від часу, а для соняшнику тренд зміни 

врожайності описується поліномом третього порядку. 

4. Параметри лінійної моделі врожайності зернових та зернобобових 

культур, а також кукурудзи, характеризуються наявністю просторової 

компоненти мінливості та можуть бути пояснені за допомогою показників 

різноманіття ландшафтного покриву, топографічного індексу вологості, індексу 

ерозії та їх взаємодії. Відповідно до прогнозованого значення коефіцієнту 

зростання врожайності зернових та зернобобових культур, а також кукурудзи, 

райони розподілені на три агроекологічні групи: з низьким, помірним та великим 

потенціалом зростання. 

5. Вільний член поліному вказує на урожайність культури в стартовий 

період. Локальний мінімум поліному вказує на «дно» динаміки урожайності 

культури. Стан максимуму продуктивності культури відбиває певну рівновагу 

між факторами агроекономічної та агротехнологічної природи з одного боку та 

біологічним потенціалом території – з іншого. Параметри та особливі точки 

тренду урожайності соняшнику можуть бути пояснені за допомогою показників 

різноманіття ландшафтного покриву, топографічного індексу вологості, індексу 

ерозії та їх взаємодії. 

6. Існування багаторічних трендів урожайності сільськогосподарських 

культур пояснюється чинниками агротехнологічної та агроекономічної природи. 

Варіабельність урожайності сільськогосподарських культур, яка знаходиться 
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поза межами трендів, має агроекологічну природу та може бути описана за 

допомогою багатовимірних факторів. Ці фактори характеризуються 

закономірною мінливістю у просторі та коливальною динамікою у часі. 

7. На основі багатовимірних факторів встановлені чотири агроекологічні 

зони зернових та зернобобових культур. Найбільшою продуктивністю 

характеризується агроекологічна зона, яка поєднує північні райони області. 

Найменш сприятливі умови формуються у південних та східних районах. 

Перехідні умови характерні для центральних та західних районів області. 

Південні та східні райони області хоч і подібні за кінцевою ефективністю 

вирощування зернових та зернобобових культур, але формують відокремлені 

агроекологічні зони, які відрізняються за ритмікою протікання продуктивного 

процесу в часі. 

8. На основі багатовимірних факторів встановлені агроекологічні зони 

кукурудзи. Найбільш сприятливі умови для культивування кукурудзи властиві 

для північної та північно-західної агроекологічних зон. Центрально-східна зона 

займає проміжне положення, а південно-західна характеризується найгіршими 

умовами для цієї культури. 

9. На основі багатовимірних факторів встановлені агроекологічні зони 

соняшнику. Найвищим потенціалом урожайності соняшнику характеризується 

агроекологічна зона, яка має дизруптивний ареал на сході області. Найнижчий 

продуктивний потенціал характерний для агроекологічної зони на північному 

заході. Перехідні показники врожайності характерні для агроекологічної зони, 

яка має центральне широтне розміщення та агроекологічна зона за сході області. 

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

В умовах розгортання агротехнологічного потенціалу територій та 

глобальних змін клімату для агроекологічного зонування територій 

рекомендуємо перейти від показників рівня урожайності ключових 

сільськогосподарських культур до оцінки патернів їх реагування на вплив 

екологічних чинників. Агроекологічне зонування слід розглядати як ітеративну 

процедуру, яку слід повторювати у міру розвитку виробничих умов та змін 

клімату. Для виконання процедури зонування рекомендуємо практичний 

алгоритм, викладений у дисертації. 

Для досягнення стійкого розвитку сільськогосподарського виробництва 

рекомендуємо особливу увагу приділяти підтриманню ландшафтно-

екологічного різноманіття аграрних територій, а саме відновленню існуючих та 

створенню нових штучних лісових насаджень, виведенню малопродуктивних 

угідь під перелоги, диверсифікації сільськогосподарського виробництва, 

підтриманню оптимальних сівозмін, створенню садів, підтриманню біологічного 

різноманіття у межах екологічних систем, які прилеглі до сільськогосподарських 

територій.  

У цьому зв’язку переосмисленню підлягає роль об’єктів природно-

заповідного фонду. Ці об’єкти слід розглядати як важливе джерело відновлення 

біотичного різноманіття аграрних територій. Процеси створення нових 

заповідних територій різного рангу є важливим інструментом досягнення 
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стійкого розвитку агропромислового комплексу. Розуміння цієї проблеми є дуже 

важливим на рівні масової свідомості як напрямок протидії опортунізму органів 

місцевого самоврядування у сільській місцевості у справі створення нових 

об’єктів природно-заповідного фонду. 
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АНОТАЦІЯ 

Пономаренко С. В. Динаміка урожайності сільськогосподарських 

культур та агроекологічне зонування території Полтавської області. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2018. 

У дисертації встановлено закономірності динаміки урожайності зернових, 

зернобобових культур, соняшнику та кукурудзи в межах Полтавської області 

впродовж 1995–2016 рр. та розробити підходи до агроекологічного зонування 

територій. Для зернових та зернобобових культур, а також для кукурудзи тренд 

збільшення врожайності може бути описаний лінійною залежністю від часу, а 

для соняшнику тренд зміни врожайності описується поліномом третього 

порядку. Параметри лінійної моделі тренду врожайності зернових та 

зернобобових культур, а також кукурудзи, характеризуються наявністю 

просторової компоненти мінливості та можуть бути пояснені за допомогою 

показників різноманіття ландшафтного покриву, топографічного індексу 

вологості, індексу ерозії та їх взаємодії. Відповідно до прогнозованого значення 

коефіцієнту зростання врожайності зернових та зернобобових культур, а також 

кукурудзи, райони розподілені на три агроекологічні групи: з низьким, помірним 

та великим потенціалом зростання. Варіабельність урожайності 

сільськогосподарських культур, яка знаходиться поза межами трендів, має 

агроекологічну природу та може бути описана за допомогою багатовимірних 

факторів. Ці фактори характеризуються закономірною мінливістю у просторі та 

коливальною динамікою у часі. На основі багатовимірних факторів встановлені 

чотири агроекологічні зони зернових та зернобобових культур. Найбільшою 

продуктивністю характеризується агроекологічна зона, яка поєднує північні 

райони області. Найменш сприятливі умови формуються у південних та східних 

районах. Перехідні умови характерні для центральних та західних районів 

області. Південні та східні райони області хоч і подібні за кінцевою 

ефективністю вирощування зернових та зернобобових культур, але формують 

відокремлені агроекологічні зони, які відрізняються за ритмікою протікання 

продукційного процесу в часі. На основі багатовимірних факторів встановлені 

агроекологічні зони кукурудзи. Найбільш сприятливі умови для культивування 

кукурудзи властиві для північної та північно-західної агроекологічних зон. 

Центрально-східна зона займає проміжне положення, а південно-західна 

характеризується найгіршими умовами для цієї культури. На основі 

багатовимірних факторів встановлені агроекологічні зони соняшнику. 

Найвищим потенціалом урожайності соняшнику характеризується 

агроекологічна зона, яка має дизруптивний ареал на сході області. Найнижчий 

продуктивний потенціал характерний для агроекологічної зони на північному 

заході. Перехідні показники врожайності характерні для агроекологічної зони, 

яка має центральне широтне розміщення та агроекологічна зона за сході області. 
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АННОТАЦИЯ 

Пономаренко C. В. Динамика урожайности сельскохозяйственных 

культур и агроэкологическое зонирования территории Полтавской 

области. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 03.00.16 – экология. – 

Житомирский национальный агроэкологический университет, Житомир, 2018. 

В диссертации установлены закономерности динамики урожайности 

зерновых, зернобобовых культур, подсолнечника и кукурузы в пределах 

Полтавской области в течение 1995–2016 гг. и разработаны подходы для 

агроэкологического зонирования территорий. Впервые установлены 

пространственно-временные паттерны вариабельности урожайности зерновых и 

зернобобовых культур, кукурузы и подсолнечника в Полтавской области в 

период формирования новых условий хозяйствования в сельском хозяйстве, 

показано, что результативность воздействия агроэкономических и 

агротехнологических факторов обусловлена агроэкологическими 

особенностями территории. Пространственно-временные особенности 

урожайности сельскохозяйственных культур зависят от ландшафтно-

экологического разнообразия соответствующих территорий. Доказано, что 

инвариантность взаимоотношений между динамическими особенностями 

урожайности сельхозкультур и ландшафтно-экологическими особенностями 

территорий является основой для выделения агроэкологических зон, дополнены 

процедуры анализа временных рядов динамики урожайности 

сельскохозяйственных культур в части интерпретации тренда и внетрендовой 

компоненты изменчивости. Получили дальнейшее развитие принципы 

сельскохозяйственной экологии и пространственной агроэкологии. Показано, 

что классификация форм рельефа ландшафтов Полтавской области на основе 

индекса топографической позиции позволила установить, что рельефные 

разнообразие варьирует в диапазоне от 0 до 2,14 бит / пиксель. Согласно LCCS 

классификатору в пределах Полтавской области установлены 15 типов покрова 

Земли. Основную часть территории области покрывают сельскохозяйственные 

земли (60,39 %). Сельскохозяйственные земли и типы покрова, в значительной 

степени трансформированы хозяйственной деятельностью человека, составляют 

в среднем 85,46% площади Полтавской области. Разнообразие типов покрова в 

среднем по области составляет 0,98 бит / пиксель и варьирует от 0,75 бит / 

пиксель (Диканский район) до 1,24 бит / пиксель (Кременчугский и Пирятинский 

районы). Для зерновых и зернобобовых культур, а также для кукурузы тренд 

увеличения урожайности может быть описан линейной зависимости от времени, 

а для подсолнечника тренд изменения урожайности описывается полиномом 

третьего порядка. Параметры линейной модели тренда урожайности зерновых и 

зернобобовых культур, а также кукурузы, характеризуются наличием 
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пространственной компоненты изменчивости и могут быть объяснены с 

помощью показателей разнообразия ландшафтного покрова, топографического 

индекса влажности, индекса эрозии и их взаимодействия. В соответствии с 

прогнозируемым значением коэффициента роста урожайности зерновых и 

зернобобовых культур, а также кукурузы, районы разделены на три 

агроэкологические группы: с низким, умеренным и большим потенциалом роста. 

Свободный член полинома указывает на урожайность культуры в стартовый 

период. Локальный минимум полинома указывает на «дно» динамики 

урожайности культуры. Состояние максимума производительности культуры 

отражает определенное равновесие между факторами агроэкономической и 

агротехнологической природы с одной стороны и биологическим потенциалом 

территории – с другой. Параметры и особые точки тренда урожайности 

подсолнечника могут быть объяснены с помощью показателей разнообразия 

ландшафтного покрова, топографического индекса влажности, индекса эрозии и 

их взаимодействия. Существование многолетних трендов урожайности 

сельскохозяйственных культур объясняется факторами агротехнологической и 

агроэкономической природы. Вариабельность урожайности 

сельскохозяйственных культур, которая находится за пределами трендов, имеет 

агроэкологическую природу и может быть описана с помощью многомерных 

факторов. Эти факторы характеризуются закономерной изменчивостью в 

пространстве и колебательной динамикой во времени. На основе многомерных 

факторов установлены четыре агроэкологические зоны зерновых и 

зернобобовых культур. Наибольшей производительностью характеризуется 

агроэкологическая зона, объединяющая северные районы области. Наименее 

благоприятные условия формируются в южных и восточных районах. 

Переходные условия характерны для центральных и западных районов области. 

Южные и восточные районы области хотя и сходны по конечной эффективности  

выращивания зерновых и зернобобовых культур, но формируют отдельные 

агроэкологические зоны, которые отличаются ритмикой протекания 

продукционного процесса во времени. На основе многомерных факторов 

установлены агроэкологические зоны кукурузы. 

Ключевые слова: агроэкологическое зонирования, географические 

информационные системы, ландшафтно-экологическое разнообразие, 

агроэкологический потенциал, динамика урожайности, моделирование, 

пространственная агроэкология. 

ABSTRACT 

Ponomarenko S. V. The dynamics of crop yields and agroecological zoning 

Poltava region – Qualifying scientific work as anuscript.. 

Thesis for PhD degree in specialty – 03.00.16 – Еcology – Zhytomyr National 

Agroecological University, Zhytomyr, 2018.  

The dissertation regularities of the dynamics of the yield of grain and leguminous 

crops, sunflower and maize within the Poltava region during the 1995-2016 biennium. 

To develop approaches to agroecological zoning. For grains and legumes and corn 

yields increasing trend can be described by a linear dependence on time and to trend 
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changes sunflower yields described third-order polynomial. Parameters of the linear 

model of trend yield of grain and leguminous crops and maize, characterized by 

variability and spatial components can be explained with the help of landscape 

diversity indicators cover humidity topographic index, the index of erosion and their 

interaction. According to the forecast value growth rate yield of grain and leguminous 

crops and corn areas of agri-environment divided into three groups: low, moderate and 

high growth potential. Variability of crop yields, which is outside the trend has 

agroecological nature and can be described using the multi-dimensional factors. These 

factors legitimate characterized by variability in space and vibrational dynamics in 

time. Based on multivariate factors set four agroecological zones of grains and 

legumes. The most performance-characterized ryzuyetsya Agroecological zone which 

connects northern areas. Nai less favorable conditions emerging in the southern and 

eastern regions. Transient conditions typical for central and western regions. The 

southern and eastern parts of the region, although similar in ultimate performance of 

growing grains and legumes, but form a separate agroecological zones that vary in 

rhythm flow of the production process in time. Based on multivariate factors set 

agroecological zones of maize. The most favorable conditions for the cultivation of 

maize peculiar to northern and northwestern agro-ecological zones. Central-East zone 

is intermediate, and southwestern characterized by the worst conditions for this crop. 

Based on multivariate factors set agroecological zones sunflower. The highest yield 

potential of sunflower Agroecological zone is characterized by having dyzruptyvnyy 

area in the east region. The lowest productive capacity characteristic agroecological 

zones in the northwest. Transitional yields characteristic agroecological zone that is 

central latitudinal placement and agroecological zone for the east region. 

Key words: agroecological zoning, geographic information systems, landscape 

and ecological diversity of agro-ecological potential yield dynamics, modeling, spatial 

agroecology. 
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