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інструмент стимулювання капіталовкладень. Згодом у період стабілізації економіки уряд 
США обмежив використання податкових пільг. Етап зрілості лізингових відносин у США 
характеризується нижчими нормами прибутку, що веде до нарощування власної операційної 
ефективності лізинговими організаціями замість зростання обсягів реалізації. На даному 
етапі ринок лізингових відносин у США хоча і досяг зрілості, але спостерігається зменшення 
лізингових операцій, оскільки більшість лізингових організацій пропонують лише 
фінансовий лізинг, а інші лише операційний лізинг. Лізинг у США існує в двох формах: 
відкритий та закритий. Відкритий лізинг передбачає, що ризик втрати чи пошкодження 
об'єкту лізингу покладається на лізингооодержувача. Лізингоодержувач немає 
першочергового права на викуп об'єкта лізингу після завершення терміну договору (строк 
якого становить 24−36 місяці). Закритий лізинг передбачає визнання лізингоодержувачем 
ризику того, що лізингодавець не гарантує залишкову вартість об'єкта лізингу. Вагоме 
значення у становленні та розвитку лізингового бізнесу мають лізингові організації. Так, у 
США існують лізингові компанії наступних видів: афілійовані з американськими банками; 
дочірні; незалежні; афілійовані з іноземними виробниками; афілійовані з виробниками 
обладнання. 

В Україні ж лізинговий бізнес перебуває на другій стадії ‒ стадії фінансового лізингу. 
Згідно з п.1 ст. 1 Закону України "Про фінансовий лізинг", фінансовий лізинг ‒ це вид 
цивільно-правових відносин, що виникають із договору фінансового лізингу. Основною 
відмінністю даного етапу життєвого циклу лізингу від простої оренди є те, що фінансовий 
лізинг передбачає придбання предмета лізингу в кінці терміну договору, бо за договором 
фінансового лізингу лізингодавець зобов'язується набути у власність річ у постачальника 
відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у 
користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену 
плату [1, с. 20]. Лізингові відносини у вітчизняному секторі економіки мають непогані 
перспективи. Оскільки саме лізинг забезпечить покриття дефіциту інвестицій в основні 
засоби суб'єктів господарювання та дозволить перенаправити частину доходів на 
самофінансування суб'єктів господарювання за рахунок внутрішніх вільних активів. Проте, 
поряд з цим варто зазначити, що для забезпечення ефективного розвитку лізингового бізнесу 
в Україні необхідні належні державна підтримка та регулювання. Уряд має спрямовувати 
зусилля на створення потужних лізингових організацій за аналогією у розвинутих країнах 
Європи та США. Розвиток лізингового бізнесу в Україні забезпечить оздоровлення та 
відродження перспективних галузей господарського організму економіки країни. 

Підтримуючи розвиток лізингу, держава отримає ряд переваг, а саме: підвищення 
інвестиційної активності; спрямування фінансів на інвестиційні проекти; гарантійне 
використання фінансів на оновлення та розширення матеріально-технічної бази. 

Ефективність розвитку лізингових відносин в Україні може бути забезпечена за рахунок 
цілеспрямованої державної програми розвитку лізингу в країні. Саме через відсутність такої 
програми темпи оновлення необоротних активів в нашій державі є дуже низькими. Розвиток 
лізингових відносин в Україні дозволить:  

− отримувати будь-яке обладнання для користування без його повної оплати, тобто 
організувати нове виробництво без мобілізації необхідних на те значних фінансових 
ресурсів;  

− випробувати обладнання у виробництві, щоб визначитись з можливістю його викупу за 
залишковою вартістю;  

− використовувати сезонне обладнання тільки протягом періоду, коли воно потрібне;  
‒ підтримувати оптимальне співвідношення власного і залученого капіталу;  
− отримати широкий спектр супутніх послуг з налагодження та обслуговування 

обладнання, придбаного за договором лізингу;  
− претендувати на податкові пільги, розширити можливості збуту продукції для 

підприємств-виробників, які беруть обладнання в лізинг;  
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− лізинг у поєднанні з амортизаційними пільгами спрямований на прискорення процесу 
оновлення техніки [3, с. 325]. 

Отже, активне впровадження лізингових операцій сприятиме оновленню основних 
фондів завдяки збільшенню доступу підприємств до зовнішніх джерел фінансування 
інвестицій, і розвитку малого та середнього бізнесу завдяки більшій доступності лізингових 
операцій порівняно з іншими інструментами запозичень. Окрім того, розвиток лізингу 
стимулюватиме підвищення ефективності кредитної політики банків у результаті створення 
конкурентного середовища між джерелами фінансування та розвиток організованого 
вторинного ринку багатьох видів техніки.  
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ЕКОЛОГІЧНА, ЕНЕРГЕТИЧНА ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 

ВИРОБНИЦТВА БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Проаналізовано види сировини, що доцільно використовувати задля виробництва біогазу 

в промислових масштабах та в індивідуальних біогазових установках. Охарактеризовано 
складові екологічної, енергетичної та соціально-економічної ефективності виробництва 
біогазу з відходів сільського господарства.  

Ключові слова: біогаз, відходи, сільське господарство, ефективність.  

 
The types of feedstock that are expediently used for the production of biogas on an industrial 

scale and in individual biogas plants are analyzed. The components of ecological, energy and 
socio-economic efficiency of biogas production from agricultural waste are characterized. 

Key words: biogas, waste, agriculture, efficiency. 

 
У сучасних умовах розвитку питання про ефективність використання біогазу є дуже 

важливим, адже Україна є енергетично залежною країною. Тому одним із перших та 
найбільш актуальних завдань є скорочення використання дорогого імпортного газу із 
подальшою його заміною на більш економічно та екологічно ефективний. Оскільки, 
традиційні види палива є вичерпними та не відомо на скільки років їх ще вистачить, все 
більшого значення набуває виробництво біогазу через утилізацію відходів 
сільськогосподарського виробництва. 

Дослідженням проблем та перспектив виробництва та споживання біогазу присвячено 
наукові праці таких вчених як Калетнік Г.М., Середа Л.П., Токарчук Д.М., Климчук О.В., 
Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А. та ін. Але проблематика утилізації відходів з подальшим 
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виробництвом біогазу потребує глибших досліджень у питанні екологічної, енергетичної та 
соціально-економічної ефективності. 

Велика кількість держав світу вже давно у своїй практиці енергетичної незалежності та 
безпеки використовують біогаз – загальна назва суміші горючих газів, що отримується як 
результат процесу природного розкладання різних органічних речовин – метанового 
бродіння (інша назва – анаеробний мікробіологічний процес). [1]. Оскільки, Україна 
знаходиться на початкових етапах розвитку даної сфери, тому доцільно буде 
продемонструвати необхідність виготовлення даного виду палива у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Ефективність виробництва та використання біогазу* 

Екологічна 

Покращення стану навколишнього середовища, яке включатиме 
вирішення таких важливих питань як: генерація «чистої» енергії із 
відходів сільськогосподарської продукції; отримання високоякісних 
органічних добрив. 

Енергетична 
Виробництво високоякісного палива, посилення енергетичної безпеки 
держави. 

Соціально-
економічна  

Створення робочих місць за рахунок формування ринкового 
ланцюжка від постачальників біомаси до експлуатуючого персоналу 
енергетичних об'єктів; покращення інфраструктури, зокрема у 
сільській місцевості; економія на закупівлі імпортного природного 
газу. 

*Джерело: сформовано авторами на основі опрацьованої літератури [3] 
Отже, з даної таблиці можна зробити висновок, що виробництво та споживання біогазу 

має ряд  екологічних, енергетичних та соціально-економічних переваг. Головною перевагою 
виробництва біогазу є те, що він є поновлювальним джерелом енергії. В умовах обмеженості 
і вичерпності традиційних видів палива, широкий і постійно доступний спектр органічних 
відходів сільського господарства уможливлює постійне і безперервне виробництво біогазу і 
сприяє економії викопних видів палива. 

Агропромисловий комплекс України, виробляючи великі обсяги органічних відходів, має 
достатньо ресурсів для виробництва біогазу, які здатні замістити 1,5 млрд м

3
 газу в рік (табл. 2). 

Основними складовими потенціалу є відходи тваринного походження та змішані харчові 
відходи, відходи рослинного походження та тваринні екскременти, сеча та гній. Для 
забезпечення реалізації ефективних енергетичних біогазових проектів важливим є 
стимулювання виробництва електроенергії із біогазу, який отриманий не лише з відходів 
біомаси, а також зі спеціальної рослинної сировини. 

Таблиця 2 

Обсяги відходів у сільському господарстві за 2017 рік, тис т* 

 Утворено Утилізовано Спалено Видалено у 

спеціально 

відведені місця чи 

об'єкти 

Відходи тваринного 
походження та 
змішані харчові 

відходи 

589,4 311,2 4,1 8,1 

Відходи рослинного 
походження 

8678,7 2425,9 414,3 54,5 

Тваринні 
екскременти, сеча та 

гній 
3651,6 2614,0 – 52,7 

*Джерело: сформовано авторами на основі даних Держкомстату [4] 
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Нині відомо понад 60 технологій отримання біогазу – таке велике число обумовлено тим, 
що для забезпечення максимального обсягу виходу біогазу для кожного виду сировини, що 
використовується, застосовують власну технологію. Субстратом, що може 
використовуватися як сировина для виробництва біогазу є: відходи сільського господарства 
(кукурудзяний силос, трава, солома, курячий послід, гній ВРХ); відходи харчової 
промисловості (пивна дробина, післяспиртова барда, жом (залишки переробки цукрових 
буряків); відходи переробки молока (молочна сироватка, лактоза); фруктова, ягідна, 
виноградна і яблучна віджимка, гнила картопля, мезга, сироп; технічний гліцерин та інші 
відходи від виробництва біопалива (післяспиртова барда); харчові відходи; стічні води і 
фекальні маси; відходи забою птахофабрик, свиноферм, скотарських підприємств. 

Використовуючи зазначену сировину для виробництва біогазу, існують такі 
найпоширеніші технології, за допомогою яких можна отримати біогаз, серед них виділяють:  

1) отримання енергії з біомаси шляхом анаеробного зброджування в біогазових 
установках;  

2) застосування технології метанового зброджування, яка дозволяє отримувати крім 
джерела енергії у вигляді біогазу високоякісні добрива та білково-вітамінні кормові добавки 
і по суті є безвідходною [1]. 

Біогаз може застосовуватися по-різному і відкриває, таким чином, численні можливості 
використання: способи застосування біогазу наведено на рис. 1. Біогаз, у порівнянні з 
іншими поновлюваними джерелами енергії, є дуже гнучким у використанні і знаходить 
застосування у трьох важливих напрямах: виробництво електроенергії, тепла, палива [2].  

 
Рис. 1. Способи використання біогазу*  

*Джерело: сформовано на основі опрацьованої літератури [2, 5] 
 

Попри все це, таку ефективну перспективу в нашій країні гальмує певний ряд основних 
проблем, зокрема:  

- відсутність чіткої державної політики щодо розвитку біоенергетики;  

Способи використання біогазу 

Після очищення та 

біогаз має 

властивості 

звичайного 

природного газу і 

може безпосередньо 

застосовуватися на 

місці його 

виробництва у якості 

палива (для 

приготування їжі, 

опалення, нагрівання 

води. 

Біогаз можна 

перетворювати на інші 

види енергії. У той же 

час можна 

використовувати побічне 

тепло, яке при цьому 

утворюється. Тому біогаз 

пропонує додаткові 

можливості для 

децентралізованого 

енергозабезпечення і є 

перспективною 

альтернативою, зокрема, 

для великих аграрних 

підприємств в Україні 

 

Біогаз, доведений до 

якості природного газу 

(біометану), може 

подаватися в загальну 

газорозподільну мережу, 

яка є відмінним шляхом 

транспортування біогазу 

до споживачів та 

енергонакопичувачів. 

На відміну від дорогих і 

неефективних 

можливостей накопичення 

перемінних резервів 

сонячної та вітрової 

енергії, газорозподільна 

мережа дозволяє майже 

без втрат поєднати 

виробництво і споживання 

енергії 




