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Романко О. П. Українські підприємства в тандемі політики декарбонізації
Метою статті є відображення сутності курсу європейських країн на скорочення вуглецевих викидів, що є ядром політики декарбонізації. Етапи 
реалізації такої політики приводять до структурних зрушень виробництва, а карантинні умови під час пандемії – до змін суспільного споживан-
ня деяких видів товарів. Додатково до економічних етапів реалізації «зеленої програми», країнами ЄС розроблено інвестиційний план з метою 
активізації приватного та державного виробництва у відповідному напрямку. До нього приєднуються і приватні інвестори з метою отримання 
можливості долучитися до проєктів з державною гарантією їх реалізації – як у самих європейських країнах, так і ззовні. В Україні на даний час не 
відбуваються такі перспективні та глобальні економічно-інвестиційні заходи забезпечення політики декарбонізації. Однак приватний сектор 
українського виробництва реагує з випередженням, на відміну від державної законодавчого оформленої позиції, щодо визначеності в пріоритет-
них можливостях підвищення конкурентоспроможності. Враховуючи такі ключові зовнішні фактори впливу, було виявлено товари, які зазнали 
суттєвих змін у своєму попиті, а саме: прилади для обігріву приміщення. Динаміка реалізації даного товару зросла на світовому ринку внаслідок 
локдаунів у різних країнах, а на українському ринку – завдяки тому, що вітчизняні товаровиробники мають конкурентні перспективи. У даній 
статті досліджено обсяги світового імпорту та експорту приладів для обігріву приміщення, охарактеризовано шляхи реалізації українських 
товарів закордон, а також аргументовано перспективи для нових, неосвоєних зарубіжних ринків. Крім того, було виявлено вітчизняні підприєм-
ства, які здійснюють інноваційне виробництво даного товару, та проведено аналіз його конкурентоспроможності. Успішному продажу даного 
товару сприяють як самостійна робота вітчизняного виробника щодо просування власного товару на експорт, так і наявні споживчі зміни вна-
слідок заглиблення більшості країн Європи в «зелену» політику.
Ключові слова: політика декарбонізації, інноваційне підприємництво, експорт українського товару, експортний потенціал для українського ви-
робництва.
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Romanko O. P. Ukrainian Enterprises in the Tandem of Decarbonization Policy
The article is aimed at reflecting the essence of the course of European countries to reduce carbon emissions, which is the core of the policy of decarbonization. 
The stages of implementation of such a policy lead to structural changes in production, and quarantine conditions during the pandemic lead to changes in public 
consumption of certain types of goods. In addition to the economic stages of the implementation of the «green program», the EU countries have developed an 
investment plan to activate private and public production in the appropriate direction. Private investors join it in order to get involved in projects with the State 
guarantee of their implementation – both in European countries and from abroad. At present, such promising and global economic and investment measures 
to ensure the policy of decarbonization are not taking place in Ukraine. However, the private sector of Ukrainian production reacts ahead, in contrast to the 
State legislative position, with a certainty as to priority opportunities in order to increase competitiveness. Taking into account these major external factors of 
influence, it is identified the goods that have undergone significant changes in their demand, namely: devices for heating the premises. The dynamics of the sale 
of this product has increased in the world market due to lockdowns in different countries, and in the Ukrainian market – due to the fact that domestic producers 
have competitive prospects. The article examines the volume of world imports and exports of devices for heating premises, describes ways of selling Ukrainian 
goods abroad, as well as reasoned prospects for new, underserved foreign markets. In addition, domestic enterprises carrying out innovative production of this 
ware are identified and an analysis of its competitiveness is carried out. The successful sale of this product is facilitated by the independent work of the domestic 
producer to promote its own export goods, as well as existing consumer changes due to the deepening of most European countries into the «green» policy.
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З метою підтвердження пріоритетності та готов-
ності дотримуватися і виконувати задекларо-
вані міжнародні ініціативи Україною разом з 

ЄБРР у 2020 р. відбулося представлення Другого на-
ціонального внеску України до Паризької угоди [1]. 
Цей документ є дискусійним через нашу домовле-

ність досягнути 60% скорочення шкідливих викидів 
парникових газів упродовж 15 років відповідно до 
1990 р. Однак цей рік не є валідним для порівняння 
у зв’язку із масовим кризовим закриттям підпри-
ємств, що забруднювали навколишнє середовище,  
а тому критерії були заздалегідь штучно заниженими 
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й унеможливлюють виконання. Крім того, вагомим є 
те що, країни не тільки розробили та впроваджують 
такий багатоетапний план, а й те, що ділова спіль-
нота приєдналася до збурюючих тенденцій у соці-
ально-економічній сфері. Перш за все, це інвестори 
та фінансово-кредитні установи, які спрямовують 
свої кошти в тому числі в приватно-виробничу сфе-
ру як таку, що потребує інвестиційних вливань для 
трансформаційних зрушень згідно з особливостями 
тенденцій економічного розвитку в умовах політи-
ки декарбонізації. Відповідно постає необхідність в 
аналізі ставлення України до глобальних змін, в яких 
вона виступає країною – учасницею. А також у визна-
ченні динаміки змін приватного сектора «за власним 
розсудом» в умовах здійснення «зеленої» політики та 
в оцінці їх міжнародних здобутків. Найпоказовішим 
є дослідження змін обсягу експорту національного 
виробництва, які дотичні до теперішніх процесів,  
а також ідентифікація українських товарів з високим 
рівнем конкурентоспроможності на світовому ринку.

Світове співтовариство пильно стежить за обся-
гами викидів парникових газів і прогнозує динаміку 
їх подальшого зростання. Найвагоміші дослідження 
декарбонізації електроенергетики проводять Interб-
governmental Panel on Climate Change (IPCC), Inter-
national Energy Agency (IEA), US Energy Information 
Administration, World Energy Council (WEC), Inter-
national Carbon Capture Partnership (ICCP), European 
Environmental Agency (EEA), International Renewable 
Energy Agency (IRENA), Nuclear Energy Agency (NEA) 
та ін. А тематику наукового обґрунтування етапів 
реалізації політики декарбонізації з 2020 р. зацікав-
лено досліджують як зарубіжні економісти, такі як 
В. Патерсон, М. Політ, Г. Ербах, П. Горескі, М. Гнідий, 
так і українські – Г. Гелетуха, Т. Желєзна, М. Жовмір,  
Ю. Матвєєв, О. Дроздова та ін. Окрім того, важливим є 
визначення розвитку приватного виробництва в кон-
тексті даної політики, що видозмінюється залежно від 
нових вимог європейського ринку, а також з’ясування 
перспективних напрямів підвищення конкуренто-
спроможності українського товаровиробництва.

Мета статті – здійснити огляд розроблених 
етапів реалізації політики декарбонізації та виявити 
перспективні види українського виробництва това-
рів та послуг, які стають більш актуальними та конку-
рентними за рахунок цих процесів.

Енергетична політика Європейського Союзу зна-
ходиться в процесі пошуку всіх можливих шля-
хів для скорочення споживання викопних палив 

і збільшення обсягів виробництва енергії з віднов-
люваних джерел, що формально підтверджено при-
йняттям Білої Книги Європейської Комісії (1997 р.)  
[2]. Наразі Європейська Комісія розглядає можли-
ві сценарії розвитку енергетики на період до 2050 р.  
Євросоюз має зобов’язання, прийняте урядами 
країн-членів, по зниженню емісії парникових газів 

(декарбонізації) у 2050 р. на 80–95% порівняно з по-
казниками 1990 р. [3]. Оскільки сектор енергетики 
є основним джерелом викидів парникових газів, які 
пов’язані з діяльністю людини, то й головні резерви 
по зменшенню цих викидів мають бути знайдені та 
реалізовані саме в ньому.

Досягнення кліматичної нейтральності потре-
бує реалізації великої кількості заходів у всіх секто-
рах економіки, у тому числі:

 інвестування в екологічно чисті технології;
 підтримка інновацій у промисловості;
 розширення використання чистіших, дешев-

ших і менш шкідливих для здоров’я видів 
приватного і громадського транспорту;

 декарбонізація енергетики;
 підвищення енергетичної ефективності бу-

динків;
 співпраця з міжнародними партнерами з ме-

тою підвищення світових екологічних стан-
дартів [4]. 

Синергетичне поєднання інвестиційної полі-
тики, економічної вигоди та цілеспрямованої 
побудови замкненого циклу виробництва зі 

значним зменшенням викидів шкідливих речовин 
лягло в основу «зеленої» угоди між європейськими 
країнами. До цієї угоди приєдналася й Україна, проте 
виділення інвестицій Європейським Інвестиційним 
Банком для нашої держави не передбачено. Цей банк 
розпочинає фінансувати європейські країни з 2021 р., 
і до 2027 р. має бути спожито 100 млрд євро фінансо-
вої підтримки для тих секторів економіки та регіонів, 
на які більше всього вплине впровадження «зелено-
го» переходу [5]. 

Цікавим залишається факт визначення персо-
налізованих інвестиційних пакетів і пріоритетних 
напрямків економіки, під які будуть виділені кошти. 
Враховуючи сумнівну українську позицію та відсут-
ність амбіцій втілювати комплексну декарбонізацій-
ну політику в такий короткий час, навряд чи можна 
очікувати відповідних економічних заходів щодо 
України в ближчому майбутньому. 

Економіст Г. Г. Гелетуха у 2012 р. відзначив [6], 
що при розробці Дорожньої карти декарбонізації 
сектора теплопостачання ЄС до 2050 р. було прове-
дено ряд досліджень, результати яких свідчать про 
те, що «розумна» енергосистема з 50% центрального 
теплопоcтачання (ЦТ), де системи ЦТ інтегровані з 
іншими частинами загальної енергосистеми (напри-
клад, через гнучке виробництво електроенергії на 
ТЕЦ, через споживання електроенергії тепловими 
насосами), є ефективнішою за звичайну енергосисте-
му або таку, що ґрунтується на децентралізованому 
теплопостачанні, з точки зору можливості викорис-
тання високої частки відновлюваної енергії [7]. А в 
публікації Т. А. Желєзної й А. І. Баштового 2020 р. [8] 
відзначено, що з використанням ГІС-інструменту За-
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гальноєвропейського атласу теплової енергії (PETA) 
було визначено регіони країн ЄС, потенційно при-
датні для впровадження систем ЦТ. Застосовано 
такі критерії відбору: максимальні річні інвестиції в 
теплові мережі – 4 євро/ГДж, мінімальна щільність 
теплового навантаження – 20 ТДж/км2 [9]. 

У Дорожній Карті ЄС з енергетики до 2050 року 
розглянуто основні можливі варіанти розвитку сце-
наріїв політики декарбонізації:

1. Суттєве підвищення енергоефективності 
та енергозбереження («сценарій енергоефек-
тивності»). Передбачається встановлення 
жорстких зобов’язань по енергозбереженню 
для енергетичних компаній, а також застосу-
вання дієвих заходів по зменшенню енергос-
поживання в будинках (ефективна ренова-
ція існуючих будинків і встановлення більш 
жорстких мінімальних вимог по енергоефек-
тивності для нових будинків). Прогнозована 
ефективність таких заходів – зниження на 
41% порівняно з піком 2005–2006 років. 

2. Суттєве підвищення частки відновлюваних 
джерел енергії в енергобалансі, що передбачає 
широке застосування механізмів підтримки 
сектора відновлюваної енергетики. У резуль-
таті частка ВДЕ має досягти 75–97% у 2050 р. 

3. Диверсифікація джерел енергопостачання, 
де не надається перевага жодному джерелу 
енергії, всі вони конкурують між собою на 
ринкових засадах. Це дасть змогу зберегти ін-
дивідуальність кожної країни-учасниці у своїх 
підходах.

4. Диверсифікація джерел енергопостачання 
з відстроченим упровадженням технологій 
уловлювання та зберігання вуглецю. Це зу-
мовлює перегляд значущості атомної енергії 
за умови експлуатації існуючих потужностей, 
що може привести до більш широкого впрова-
дження технологій уловлювання та зберігання 
вуглецю (близько 32% в електроенергетиці). 

Згідно зі всіма запропонованими сценаріями 
декарбонізації електроенергія в майбутньому 
буде відігравати значно більшу роль в ЄС, аніж 

зараз. Відповідно прогнозується, що ціни на електро-
енергію будуть зростати до 2030 р., після чого по-
чнуть падати. Зростання цін буде пов’язане, головним 
чином, з необхідністю заміни обладнання, яке відпра-
цювало свій ресурс, і певною мірою – зі збільшенням 
частки електроенергії з ВДЕ. 

У всіх сценаріях декарбонізації одним із ключо-
вих елементів є енергозбереження в будинках. Пла-
нується, що будівлі з майже нульовим споживанням 
викопної енергії стануть нормальним явищем. Від-
повідно для суспільства стає актуальним швидко 
зорієнтуватися в різноманітності товарів для зміни 
та контролю клімату приміщення з максимальною 
ефективністю та незмінним рівнем безпеки. 

Первинними проблемами для більшості країн 
ЄС зокрема в обігріві житла є:

 наявність газових котлів, установлених до 
1992 р. з коефіцієнтом корисної дії 60%;

 відсоткове співвідношення споживання кот-
лів: 22% газових, 34% прямих електронагріва-
чів, 47% нафтових котлів і 58% вугільних котлів 
старші за свій технічний термін експлуатації.

Європейський шлях виходу із залежності є до-
вгим, оскільки напрям вибраний на оновлення існу-
ючих будівель, що може призвести до зниження спо-
живання енергії. Однак рівень реконструкції в даний 
час нижче 1% середньостатистичного по країнах ЄС. 
А це підштовхує суспільство самостійно здійснювати 
вибір щодо заощадження енергоносіїв у межах осо-
бистих інтересів. 

Крім того, відновлювані джерела енергії широ-
ко не використовуються в цьому секторі: природний 
газ є найбільшим первинним джерелом енергії для 
опалення та охолодження (46%), за ним слідує вугілля 
(15%), біомаса (11%), мазут (10%), ядерна енергетика 
енергії (7%) та деякі відновлювані джерела енергії 
(5%). Інші відновлювані джерела енергії, такі як со-
нячна (теплова) енергія, тепло навколишнього серед-
овища та геотермальна енергія, разом становлять 
1,5%, а інші види викопного палива – 4%. Загальна 
відновлювана енергія становить 18% споживання 
первинної енергії в секторі опалення та охолодження, 
та існує значний потенціал для збільшення її частки. 

Складна взаємодія факторів, зумовлена кризою 
COVID-19, вплинула на енергоємність буді-
вельного сектора. Так, відбувся частковий зсув 

попиту на енергію з комерційних на житлові будинки, 
що призвело до стрибків енергоємності. Якщо еконо-
мічна криза поглибиться, домогосподарства та під-
приємства можуть зменшити витрати на модернізацію 
будівель, що уповільнить підвищення технічної ефек-
тивності. Наприклад, якщо будинок обладнаний зви-
чайним газовим котлом, що використовує 20 МВт/год  
енергії на рік, новий конденсаційний газовий котел 
може заощадити 275 євро на рік. Ефективні опалю-
вальні прилади на основі поновлюваних джерел енер-
гії, такі як теплові насоси в поєднанні із сонячними 
водонагрівачами, можуть зменшити щорічні витрати 
домогосподарств на енергію з 1500–2000 до 300–500 
євро, а портативні обігрівачі з високим коефіцієнтом 
корисної дії –  600–750 євро на рік, причому при най-
меншому первинному капіталовкладенні. 

Актуальність розгляду виробництва кліматич-
ної техніки зумовлена прагненням європейського 
суспільства до економії коштів на енергоспоживання 
в умовах поглиблення політики декарбонізації, неви-
значеності тривалості коронакризи, а також еконо-
мічним інтересом – з’ясувати адаптаційні виробничі 
можливості національного виробника. Зі всього ринку 
кліматичної техніки ми зосередимо увагу на сегменті 
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електроприладів для нагрівання повітря, оскільки за 
період пандемії попит на них найбільший. Так, у США 
споживання електроенергії у 2020 р. зросло на 20–30%, 
що зумовлено саме обігрівом приміщення. Таке дослі-
дження дасть можливість з’ясувати чи відбулися зміни 
на ринку товарів такого типу за короткий період часу, 
визначити його перспективи та сконцентрувати увагу 
на лідерах українського виробництва. 

Враховуючи зародження політики декарбоні-
зації в європейських країнах, доцільно пере-
дусім дослідити експортно-імпортні операції 

з товарами, призначеними для обігріву приміщень 
за останні роки, а в подальшому – і внутрішній ри-
нок. Експортний потенціал країн товарів даної групи 
дасть можливість виявити конкурентні можливості 
для національного товаровиробника. Скориставшись 
офіційною інформацію міжнародних компаній обліку 
й аналізу експортно-імпортної показників, отримує-
мо дані, відображені в табл. 1.

їн, згідно з вимогами до ввезення товарів даної групи, 
найлегше зайти на ринок США, далі – в Японію і в 
останню чергу – до Франції. Це зумовлено наявністю 
спеціальної системи вимог до входження на ринок 
ЄС виробників з інших країн, а також європейською 
довірою до товарів з маркуванням «ЄС». 

Щодо імпорту даного типу товару, то слід, перш 
за все, відзначити, що країни-лідери, які потребують 
його, – це, водночас, найбільші світові ринки. Це свід-
чить про те, що великі потреби суспільства в якомусь 
товарі (що спричинено зовнішніми факторами), мо-
жуть бути задоволені за допомогою зовнішніх пропо-
зицій. У такій конкурентній боротьбі виграє вироб-
ництво, яке швидко може створюватися та видозмі-
нюватися, а також має всі необхідні ресурси в доступі 
або може отримувати їх у держави. 

У табл. 2 згруповано показники імпорту на сві-
товому ринку кліматичної техніки, що відображає 
фактичний імпорт у 2020 р. Лідируючі позиції для 
освоєння внутрішнього ринку залишається в США, 

Таблиця 1

Світовий потенціал експорту для досліджуваної групи товарів (за результатами 2020 р.)

Експортний потенціал 
країн 

Використаний/невико-
ристаний потенціал,  

млн дол. США

Ринки з найбільшим  
потенціалом до світового 

експорту
Відсоток / млн дол. США

Китай 2,4 bln / 716,9 США 217

Німеччина 188,4 / 58,5 Франція 122,3

Малайзія 294,4 / 136,8 Японія 89,7

Туреччина 88,3 / 49,1 Велика Британія 73,2

Мексика Німеччина 71,0

Постачальниками, які мають найбільший по-
тенціал для експорту електричних апаратів для об-
ігріву приміщення в Україну, є Китай, Німеччина та 
Польща. Китай демонструє найбільшу абсолютну 
різницю між потенційним і фактичним експортом у 
вартісному вираженні, залишаючи простір для реалі-
зації додаткового експорту на суму 5,6 млн дол. США. 
Таким чином, для України власний внутрішній ринок 
є привабливим для виробників, а умови конкуренції 
легшими за рахунок логістики та розуміння власного 
клієнта. Негативним фактором залишається низький 
рівень сприйняття українським споживачем товарів 
власного виробництва та мала обізнаність у власних 
брендах (на відміну від зарубіжних). 

Ринки з найбільшим потенціалом для світового 
експорту електричних апаратів для обігріву примі-
щення – це США, Японія та Франція. США демон-
струють найбільшу абсолютну різницю між потенцій-
ним і фактичним експортом у вартісному вираженні, 
залишаючи простір для реалізації додаткового екс-
порту на суму 217,0 млн дол. США. Щодо експорту-
вання товарів українськими виробникам до цих кра-

також достатньо ємні ринки деяких європейських 
країн та Японії. Крім того, Японія є цікавим фактом 
збільшення обсягу імпортних поставок без прогнозу-
вання такого збільшення попиту. 

Український виробник товарів групи 851629 
у 2020 р. реалізував свої товари в основному 
на ринку ЄС і СНД, причому частка імпор-

ту в Угорщину досягла 90% від загального (табл. 3). 
Це зумовлено близькістю з цими країнами, а також 
легкістю знаходження зарубіжних контрагентів, 
сприйняттям українського бренду та ринком, який в 
основному фокусується на гнучкій ціновій політиці в 
співвідношенні до якості товарів. Крім того, можна 
відзначити приріст частки імпорту до Франції, одно-
го з найбільш затребуваного ринку в ЄС.

Визначившись з перспективами на світових 
ринках, варто дослідити українську спроможність до 
конкурентної боротьби на них. На сьогоднішній день 
виробниками обладнання для обігріву приміщення є 
близько 50 підприємств, з яких: 66% – малі підпри-
ємства, 31% – середні та 3% – великі. Більшість із 
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Таблиця 2

Світовий імпорт для досліджуваної групи товарів за 2020 р.

Країни-імпортери Ємність ринку імпорту, 
дол. США

Фактичний імпорт країн за 2020 р., 
 тис. дол. США

США більше 5 bln США 8 141 007

Велика Британія, Німеччина, Франція 2–5 bln

Канада 1–2 bln

Велика Британія  
Японія  
Росія  
Франція  
Канада

1 794 695  
1 658 267  
1 466 388  
1 326 724  
1 256 107

Іспанія, Італія, Польща, Росія, Китай 400–999 mln

Австралія  
Корея  
Бразилія  
Нідерланди  
Саудівська Аравія

815 634  
665 476  
438 738  
436 735  
412 433

Швеція, Австрія, Японія 90–399 mln Індія + 25 країн 322 864

Казахстан, Індія, Саудівська Аравія, Лівія, 
Іран, Румунія, Україна, Білорусь, Латвія, 
Португалія, Болгарія, Греція, Словаччина, 
Естонія, Литва 

0–90 mln 45 країн світу

Джерело: розраховано на основі статистики ООН COMTRADE та ITC.

Таблиця 3

Експорт кліматичної техніки українського виробництва 

Країни експорту України Частка в експорті, % Темпи приросту українського експорту 2020/2019 рр., %

Угорщина 90 Угорщина 25

Росія 2,1 Словаччина 15

Польща 1,9 Росія 15

Молдова 1,1 Польща 9

Білорусь 0,5 Франція 5

Джерело: розраховано на основі даних Державної служби статистики України.

них орієнтовані на внутрішній ринок (75%), решта – 
на ринки країн СНД. Що ж стосується ринку ЄС, то 
більшість підприємців зіткнулися з утрудненим вхо-
дженням на цей ринок, особливо це стосується стан-
дартизації та сертифікації виробництва та товарів.  
А країни Азії, США, Японії не розглядається через 
неможливість встановити конкурентоспроможну 
ціну внаслідок великих транспортних витрат. 

Внутрішній ринок України теж доволі скептично 
ставиться до національного виробника, надаю-
чи перевагу відомим торговим маркам. Однак 

переконлива вартість українського товару в співвід-
ношенні з отриманою якістю поступово приносить 
свої плоди. Розглянемо кон’юнктуру національного 
ринку обладнання для обігріву приміщень (табл. 4). 
Згідно зі зведеною інформацією можна відзначити 
наявність у споживача вибору як за типом товару, так 
і за його ціною, відкидаючи при цьому варіанти, які 

можуть зашкодити здоров’ю людини. Однак майже 
всі види обладнання для обігріву мають аналоги зару-
біжного виробництва, що змушує виробників збіль-
шувати витрати на рекламу своєї продукції.

На окрему увагу заслуговує такий вид обігріва-
ча, як газовакуумний радіатор українського 
виробництва, оскільки він переважає за кон-

курентними перевагами інших. Це інноваційне ви-
робництво, яке поступово завойовує внутрішній і зо-
внішній ринок збуту товарів саме завдяки відсутності 
негативних аспектів при прийнятній ціни споживан-
ня. Крім основної своєї функції, його можна викорис-
товувати з метою економного електроспоживання 
навіть за умов збільшення площі обігріву. Враховуючи 
політику декарбонізації, це єдиний вид, який витри-
мує критику щодо параметрів споживання електро-
енергії, відповідає власній ціні (у тому числі експлуа-
таційній), а також вимогам щодо якості виробництва.
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Таблиця 4

Аналіз конкурентних переваг обладнання для обігріву повітря

Тип Переваги Недоліки Ціна, грн Виробництво

1 2 3 4 5
Ін

ве
рт

ор
ні

 сп
лі

т-
си

ст
ем

и

1. Універсальність.  
2. Працює цілий рік.  
3. Комплексне використання: холод/
тепло.  
4. Високий показник ККД при мініму-
мі енерговитрат.  
5. Безпека.  
6. Поверхня приладу в процесі робо-
ти не нагрівається.  
7. Розміщується в недоступному для 
дітей місці.  
8. Висока швидкість нагріву

1. Досить висока вартість.  
2. Обмеженість використання  
за різних температурних умов.  
3. Необхідність професійного 
монтажу.  
4. Необхідність сервісного  
обслуговування

Від 11000 Іноземне

Ел
ек

тр
ич

ні
 к

он
ве

кт
ор

и

1. Корпус не нагрівається вище +80 °С.  
2. Мінімальний ризик отримання 
опіку.  
3. Пожежна безпека приладу.  
4. Компактність – можна встановлю-
вати як на стіну, так і на підлогу (за-
лежить від обраної моделі).  
5. Наявність термостата для підтрим-
ки температури.  
6. Безшумність.  
7. Доступна вартість.  
8. Максимальний показник t = 110 °С 

1. Через відсутність активної цир-
куляції повітря велика частина 
нагрітого повітря піднімається 
вгору, що неефективно.  
2. Прилади досить енерговитратні 
в роботі

Від 2500–2800 Іноземне

Ке
ра

м
іч

ні
 о

бі
гр

і-
ва

чі

1. Комфортний нагрів приміщення.  
2. Нагрівається не тільки повітря біля 
приладу, але і предмети.  
3. Безпека та зручність використання.  
4. Регулювання температури нагріву.  
5. Безшумна робота.  
6. Естетичність.  
7. Екологічність. 

1. Здійснюється прогрів тільки 
конкретних ділянок – щоб домог-
тися стабільної бажаної темпера-
тури в приміщенні, знадобиться 
досить багато часу

Від 2000 Іноземне/ 
українське

М
ас

ля
ні

 о
бі

гр
ів

ач
і

1. Доступна ціна.  
2. Мобільність (завдяки коліщаткам 
зручно переміщати).  
3. Відсутність ефекту спалювання 
кисню, пилу.  
4. Простота використання.  
5. Наявність термостата для чіткого 
контролю температури.  
6. Захист від перегріву (при досяг-
ненні певного рівня  температури).  
7. Відсутність шуму під час роботи

1. Досить повільно здійснюється 
прогрів приміщення.  
2. Габаритність.  
3. Середній показник ККД.  
4. Ризик отримання термічного 
опіку (корпус нагрівається швид-
ко і до високої температури).  
5. Невеликий термін служби  
(від 5 до 7 років)

Від 1000 Іноземне

Ін
ф

ра
че

рв
он

і п
ри

ла
ди

1. Простота установки та підклю-
чення. 2. Використовується для 
зонального прогріву в приміщенні. 
3. Можна використовувати як у за-
критому, так і у відкритому просторі. 
4. Невеликі розміри.  
5. Компактність.  
6. Різноманітність монтажу (на стіну, 
стелю, підлогу).  
7. Тривалий експлуатаційний період. 
8. Є можливість підключення до тер-
морегулятора.  
9. Безшумна робота.  
10. Швидке нагрівання приміщення.  
11. Екологічність (відсутні шкідливі 
викиди в навколишнє середовище)

1. Не можна використовувати  
в приміщеннях зі стелями, нижче 
2,5 метра.  
2. Прилади мають досить високу 
ціну, рекомендується застосову-
вати тільки при особистій при-
сутності в приміщенні (низький 
рівень пожежної безпеки).  
3. Є ризик отримання опіку при 
контакті з приладом (у разі не-
дотримання безпечної відстані, 
передбаченого виробником).  
4. Тривале перебування під 
ІЧ-променями позначається  
на самопочутті людини

Від 2000 Іноземне/ 
українське
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Закінчення табл. 4

1 2 3 4 5

Те
пл

ов
ен

ти
ля

то
ри 1. Компактність.  

2. Незначна вага.  
3. Швидкий обігрів.  
4. Можливість використання для охо-
лодження приміщення.  
5. Різноманітність форм і кольорів.  
6. Низька ціна

1. Спалюється кисень у примі-
щенні.  
2. Висушування повітря.  
3. Згоряння пилу.  
4. Прилади мають низький ККД.  
5. Галасливі.  
6. Використовувати тільки  
в присутності людей.  
7. Швидко вистигає 

Від 1000 Іноземне/ 
українське

М
ік

ат
ер

м
іч

ні
  

об
ігр

ів
ач

і

1. Безпека (корпус не нагрівається 
вище температури 60 °С).  
2. Економічність (до 30%).  
3. Високий рівень ККД (85%).  
4. Збереженню кисню, стабільного 
рівня вологості.  
5. Безшумні

1. Нагрів тільки певної зони в при-
міщенні.  
2. Особливість догляду.  
3. При прямому впливі променів 
мікатермічного обігрівача на 
ПВХ-поверхні чи пластик виникає 
деформація предметів

Від 2500 Іноземне

Га
зо

ві
  

об
ігр

ів
ач

і

1. Економічність.  
2. Доступна вартість.  
3. Можна застосовувати як у примі-
щенні, так і на вулиці.  
4. Незалежність від електрики.  
5. Високий рівень безпеки 

1. Небезпечний.  
2. Не відповідає розмірам при-
міщення.  
3. Можливий дискомфорт під час 
експлуатації (запаморочення, 
проблеми з диханням).   
4. Потребує певної організації 
вентиляції в будинку

Від 5000 Іноземне/  
українське

Га
зо

ва
ку

ум
ні

 р
ад

іа
то

ри

1. Високий рівень ККД.  
2. Низька ціна.  
3. Економне споживання енергії.  
4. Швидке нагрівання (до 120 сек.).  
5. Вибір керування.  
6. Можливість управляти за допомо-
гою смартфону.  
7. Різноманітний дизайн.  
8. Безпека експлуатації.  
9. Довговічність без додаткових ви-
трат.  
10. Може бути як основне опалення.  
11. Не потребує спеціального мон-
тажу.  
12. Екологічність матеріалів

1. Маловідомий споживачам.  
2. Доступність для дітей Від 2000 Українське

Джерело: систематизовано автором.

Постійне зростання електроенергії зумовлює вибір 
споживачами товарів з максимальною вигодою для 
подальшого вживання, тобто при довговічності га-
зовакуумних радіаторів споживач отримує хорошу 
інвестицію в комфортний температурний режим з 
новаторським забезпеченням. Інноваційність таких 
радіаторів полягає в досягненні споживання енергії в 
три рази меншої, ніж видається обладнанням на обі-
грів приміщення. Єдиним виробником газовакуумних 
радіаторів в Україні є Green Sail – підприємство, яке 
за короткий час змінює погляди українського спожи-
вача, а також поступово виходить на світові ринки. 
Це дає надію, що вітчизняне виробництво може бути 
актуальним, доцільним, інноваційним, а також має всі 
конкурентні умови щодо зовнішньої конкуренції.

ВИСНОВКИ
Політика декарбонізації змушує переорієнто-

вувати все виробництво кліматичної техніки з ура-
хуванням усіх можливих сценаріїв в сучасних умовах 
глобалізаційної економіки. А наш аналіз стану ринку 
обладнання для обігріву приміщення виявив лідера, 
який за умови ефективного управління має перспек-
тиви до екстенсивного власного розвитку та пере-
осмислення українського виробництва в цілому.      
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