ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
написання колективної монографії:

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ,
ТЕХНІЧНИЙ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»
ШАНОВНІ НАУКОВЦІ, ФАХІВЦІ, ПРАКТИКИ!
Кафедра економіки підприємства Полтавської державної аграрної
академії з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких
робіт запрошує науковців взяти участь у написанні колективної монографії:

«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ,
ТЕХНІЧНИЙ ТА АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ»
Колективна монографія є частиною НДДКР «Розробка оптимальних
енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних
джерел енергії в умовах Лісостепу України» Полтавської державної аграрної
академії (номер державної реєстрації 0117U000397 від 10.02.2017 р.).
Монографії присвоюють Міжнародний стандартний номер (ISBN), УДК та
ББК. Примірники монографії розсилають відповідно до списку обов’язкової
розсилки (наказ МОН МС України від 17.10.2012 р. № 1112).
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕМИ МОНОГРАФІЇ
Монографія присвячена дослідженню концептуальних засад ефективності
використання виробничих ресурсів, виражених в енергетичному еквіваленті.
Основу дослідження становить розкриття сутності та закономірностей
трансформації енергії у процесі її використання.

Запропоновано методологічні та практичні питання ощадливого
енергоспоживання на національному, регіональному рівнях та в окремих
підприємствах і галузях господарської діяльності.
Окреслено основні напрями щодо оптимізації енерговикористання та його
вплив на розвиток економіки, екологічний стан територій та формування
техніко-технологічного рівня господарювання.
РОЗДІЛИ МОНОГРАФІЇ
Розділ 1. Енергія та її значення у процесі виробництва.
Розділ 2. Особливості розвитку світового енергозабезпечення.
Розділ 3. Перспективи впровадження відновлюваних джерел енергії.
Розділ 4. Енергетична оцінка матеріальних активів.
Розділ 5. Основи ефективного використання енергоресурсів.
Розділ 6. Енергетичний аудит та оцінка енергетичної ефективності
підприємства, окремих галузей.
Розділ 7. Оцінка енергетичної ефективності сільськогосподарського
виробництва.
Розділ 8. Оцінка ефективності енергетичних витрат у процесі
машиновикористання.
Розділ 9. Енергозбереження на регіональному рівні.
Розділ 10. Енергетична безпека держави.
Розділ 11. Правові аспекти реалізації політики енергозбереження на макрота мікрорівнях.
Розділ 12. Енергетичний менеджмент та контролінг у підприємстві.
Розділ 13. Енергозберігаючі технології виробництва продукції.
Розділ 14. Екологічні аспекти енергозбереження.
Розділ 15. Економічні, техніко-екологічні особливості вирощування
енергетичних культур та використання біомаси.
Розділ 16. Еколого-економічні аспекти впровадження енергоефективних
інноваційних технологій.
Розділ 17. Організаційно-економічний
механізм
стимулювання
енергозбереження у підприємстві.
Розділ 18. Напрями покращення енергозбереження в галузях національної
економіки.
Редакційна колегія готова розглянути матеріали для формування інших
розділів монографії за пропозицією авторів.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
Прийом заявок та матеріалів для публікації в монографії – до 26 березня
2018 року (включно).
Відповідь про прийняття матеріалів монографії – протягом 5 днів.
Поштова розсилка монографії – 20 квітня 2018 року.
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ
Матеріали монографії подаються українською, англійською або російською
мовами.

Матеріали монографії повинні містити елементи наукової новизни (власні
дослідження автора), мати теоретичну, методичну, методологічну і/або
практичну цінність.
Обов’язкові посилання на джерела. Бібліографічний опис оформлюється
згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Серед використаних джерел доцільно здійснювати посилання на зарубіжні
джерела, а також на наукові праці за останні п’ять років.
Для аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук обов’язкова
рецензія доктора наук.
Автори колективної монографії зберігають виключні авторські права на
передані організаторам для підготовки колективної монографії матеріали.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ
МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ
Обсяг матеріалів монографії 10 – 20 повних сторінок формату А4; поля:
зверху, знизу, праворуч, ліворуч 2,0 см; гарнитура: Times New Roman,
кегль – 14, міжстрочний інтервал – 1,5, вирівнювання по ширині, абзац – 1,0 см.
Текст має бути побудований у логічній послідовності, без повторень, із
чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту,
без граматичних і стилістичних помилок.
По центру рядка напівжирним шрифтом – прізвище та ініціали автора
(кількість співавторів – не більше трьох).
Нижче – курсивом науковий ступінь, наукове звання, назва установи
(навчального закладу, організації), назва міста, назва країни.
На наступному рядку – через один інтервал – назва (великими літерами
напівжирним шрифтом по центру).
На наступному рядку – через один інтервал – короткий вступ, основна
частина, висновки. Структурні елементи виділяти не потрібно.
У кінці тексту – через один інтервал – наводиться список використаних
джерел (напівжирним шрифтом по центру), не менше 5 джерел розміщених у
алфавітному порядку.
Оформляти посилання в тексті слід у квадратних дужках на відповідне
джерело списку літератури, наприклад: [1, с. 128]. Посилання в дужках на різні
джерела подавати через крапку з комою, наприклад: [16, с. 302; 18, с. 107].
Формули слід набирати за допомогою редактора формул Microsoft Equation
і нумерувати у круглих дужках з правого боку, наприклад (1).
Рисунки, графіки, схеми, таблиці повинні бути чіткими та компактними,
оформлюються з використанням інструментів Microsoft Word (шрифт Times
New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,0; використання чорно-білої
гами без фону). Не допускаються скановані рисунки і таблиці, використання
кольору і фону.
Усі рисунки, графіки, схеми, таблиці розміщуються посередині та повинні
мати назву. Назва та номери рисунків вказуються під рисунком (Рис. 1. Назва),
назви і номери таблиць – над таблицями (Таблиця 1 (вирівнювання по правому
краю) Назва (з нового рядка, вирівнювання по центру)).

Рисунки, графіки, схеми, таблиці, формули не повинні виходити за межі
вказаних полів. Посилання у тексті на рисунки і таблиці оформлюється так:
(рис. 1), (табл. 1).
Не пізніше встановленого терміну необхідно подати окремими файлами на
електронну адресу оргкомітету kalinichenko.oleksandr@ukr.net авторську
довідку (назвати за прикладом: Кондратенко_довідка); текст матеріалів
(назвати за прикладом: Кондратенко_монографія); відскановану квитанцію про
сплату організаційного внеску (назвати за прикладом: Кондратенко_оплата).
У темі листа слід вказати «Матеріали до монографії та прізвище автора».
У разі отримання матеріалів оргкомітет протягом двох днів надсилає на
електронну адресу автора повідомлення «Матеріали отримані».
Авторам, які не отримали підтвердження про отримання матеріалів
оргкомітетом, прохання продублювати заявку.
Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог
та подані у зазначений термін.
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Вартість однієї сторінки публікації в монографії:
– електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий
електронною поштою (без пересилки автору паперового примірника) – 20 грн.
за сторінку;
– електронний та друкований примірник монографії – 30 грн. за сторінку
(відшкодування видавницьких та поштових витрат на відправку монографії).
Під час оплати слід враховувати розмір комісії банку, яка не входить у
загальну суму оплати за публікацію.
Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття
рішення оргкомітетом про їх включення до колективної монографії.
Протягом п’яти робочих днів автор має надіслати на електронну адресу
оргкомітету скановану копію квитанції.
У призначенні платежу необхідно вказати: «Публікація матеріалів у
колективній монографії».
На кожну монографію (незалежно від кількості співавторів) надсилається
один примірник монографії.
ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ УЧАСНИКІВ
Вартість однієї сторінки публікації в монографії:
– електронний примірник монографії у PDF форматі надісланий
електронною поштою (без пересилки автору паперового примірника) – 2 USD
за сторінку;
– електронний та друкований примірник монографії – 4 USD за сторінку
(відшкодування видавницьких та поштових витрат на відправку монографії).
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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ МОНОГРАФІЇ
Розділ 7. Оцінка
виробництва

енергетичної

ефективності

сільськогосподарського

Калініченко О. В.
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства,
Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава, Україна
ОЦІНКА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
Сільське господарство є складною природно-біологічною та економічною
системою, відтворення в якій базується на використанні трудових ресурсів,
земельних ресурсів, інформаційних ресурсів, енергетичних ресурсів,
сільськогосподарських рослин і тварин, механізації виробничих процесів. Це
вимагає залучення, переважно, вичерпних матеріальних та енергетичних
ресурсів, вартість яких постійно збільшується. Крім того, процес виробництва
сільськогосподарської продукції обумовлений особливостями аграрної сфери:
1. Біокліматичні умови (сонячна радіація; ентропія; земельні ресурси;
водні ресурси; кліматичні та погодні умови; біологічні процеси росту та
розвитку сільськогосподарських культур і тварин; біологічні властивості видів
сільськогосподарських культур і тварин; сорти сільськогосподарських культур та
породний склад тварин; сезонність виробництва; екологічність виробництва).
2. Рівень розвитку технологій виробництва (технології виробництва
продукції рослинництва та тваринництва; використання органічних і
мінеральних добрив; система боротьби з бур’янами, шкідниками та хворобами;
система сівозмін; частина продукції рослинництва входить до наступного
циклу виробництва; спосіб утримання тварин і догляд за ними; типи годівлі
сільськогосподарських тварин; система кормовиробництва; організація
відтворення та структура стада; система боротьби з хворобами та шкідниками
тварин; система зберігання продукції).
Текст, текст, текст, текст, текст.
Прямі енергетичні витрати на виробництво продукції рослинництва
враховують енергетичні витрати на рівнях їх придбання (залучення),
безпосередньо виробничого процесу та реалізації [1, с. 152]:
n
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де Епр – прямі енергетичні витрати на виробництво продукції
рослинництва, МДж;
Edі – витрати енергії, уречевленої у паливно-мастильних матеріалах,
електроенергії, МДж;
Emі – витрати енергії, уречевленої в насінні, мінеральних та органічних
добривах, засобах захисту рослин, МДж;

Ezі – витрати енергії живої праці, МДж;
Еuі – витрати енергії, уречевленої в основних засобах виробництва, МДж.
Текст, текст, текст, текст, текст.
Для різних регіонів України й аграрних підприємств сукупна енергія,
накопичена в продукції рослинництва, буде відрізнятися. Це обумовлено
природно-кліматичними умовами, техніко-технологічними відмінностями,
біологічними властивостями видів та сортів сільськогосподарських культур,
організаційно-економічними умовами (рис. 1).
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Рис. 1. Чинники енергоефективності виробництва
продукції рослинництва
Джерело: авторська розробка

Усі складові системи тісно взаємозв’язані та взаємозалежні між собою.
Це необхідно враховувати під час розробки заходів з підвищення ефективності
енергоспоживання.
Текст, текст, текст, текст, текст.
Проведена енергетична оцінка технологій виробництва основних
сільськогосподарських культур (зона Лісостепу) свідчить, що найвищий вміст
енергії в продукції мають цукрові буряки – 127871,1 МДж/га, озима пшениця –
107194 МДж/га та кукурудза на зерно – 106206,9 МДж/га. Крім того,
сільськогосподарські культури мають різні сукупні витрати енергії.
Так, величина сукупних енергетичних витрат на виробництво цукрових буряків
становить 44203,5 МДж/га, озимої пшениці – 34456,4 МДж/га, гороху –
21709,7 МДж/га. Найбільший енергетичний прибуток може бути отриманий у
результаті виробництва кукурудзи на зерно – 92501,9 МДж/га, цукрових
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буряків – 83667,6 МДж/га, озимої пшениці – 72737,6 МДж/га та ячменю –
66070,6 МДж/га. Високого рівня енергетичної ефективності (Кее = 3,53 – 7,75)
можливо досягти в разі виробництва кукурудзи на зерно, ячменю та
гречки (табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка енергетичної ефективності виробництва
основних сільськогосподарських культур в Україні, 2016 р.

Озима пшениця
65,0 102,75 6678,75 107194,0 34456,4 72737,6 311,1 3,11 5,16 0,19
Ячмінь
50,0
95,40
4770,0 82456,9 16386,3 66070,6 503,2 5,03 3,44 0,29
Кукурудза на зерно
70,0 107,27 7508,9 106206,9 13705,0 92501,9 775,0 7,75 1,83 0,55
Горох
40,0 106,23 4249,2 70931,0 21709,7 49221,3 326,7 3,27 5,11 0,2
Гречка
30,0 357,69 10730,7 50120,7 14208,5 35912,2 352,8 3,53 1,32 0,76
Цукрові буряки
500,0 39,14 19570,0 127871,1 44203,5 83667,6 289,3 2,89 2,26 0,44
Соняшник
30,0 284,21 8526,3 53339,4 20349,9 32989,5 262,1 2,62 2,39 0,42
Джерело: розраховано автором

Текст, текст, текст, текст, текст.
Таким чином, використання запропонованої системи показників оцінки
енергетичної ефективності виробництва продукції рослинництва дасть
можливість оцінити різні технології виробництва та обрати оптимальний
варіант раціонального використання ресурсів аграрного підприємства.
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