
"Ініціативний комплексний проект "Платформа" 
  
Загальніположення 

 Мета проекту: розробка енергоінформаційного комплексу на базі 
дирижабля для тривалого баражування з корисним навантаженням в 
стратосфері Землі. 

Технічні умови: 
- баражування над поверхнею Землі у нижній стратосфері. 
- тривалість експлуатації не менше 5 років. 
- корисне навантаження не менше 4000 кг. 
- утилізація сонячної енергії максимальна. 
 
Проблеми проекту 

1. Оптимізація конструкції дирижабля. 
2. Обмеження району баражування дирижабля. 
3. Достатня надійність та безпека комплексу. 
4. Енергозабезпечення комплексу та максимальна утилізація сонячної енергії. 
5. Функціональність комплексу. 
6. Виготовлення  комплексу. 
7. Переміщення комплексу в район баражування 
8. Експлуатація комплексу. 

 
Структура задач відповідно до проблем проекту наведена в Додатку А. 

 
Маркетинг проекту 
1. Наукові, інженерні, економічні, маркетингові, інформаційні, екологічні 

та ін. роботи в рамках проекту "ПЛАТФОРМА", підрозділи НТУУ "КПІ", інші 
зацікавлені організації та приватні особи виконують як ініціативні роботи без 
додаткового фінансування. 

2. Наукові роботи бакалаврів, магістрів, аспірантів і здобувачів 
рекомендується організувати в рамках наукових і прикладних задач проекту 
"ПЛАТФОРМА". Суміжні наукові питання вирішуються зусиллями робочих і 
експертних груп. 

3. Інформація про стан розробок відображається на сторінках сайтів 
підрозділів, персональних сайтів і на сайті проекту "ПЛАТФОРМА". 

Орієнтовна структура робіт над проектом наведена в Додатку Б. 
4. Співробітникам і студентам факультету менеджменту та маркетингу 

взяти участь в розробці менеджменту, економічних і маркетингових завдань 
проекту. У "Додатку В" наведено приклад наукових робіт для студентів ФММ. 

5. Співробітникам і студентам факультету лінгвістики надавати 
інформаційне сприяння технічними перекладами в складі робочих груп 
проекту. 

6. Співробітникам і студентам факультетусоціології і права та 
поліграфічно-видавничого інституту долучитися до створення рекламно-
просвітницьких та правових заходів щодо задач та результатів проекту.  



Додаток А 
Задачі проекту "Платформа" 

 
1. Оптимізація конструкції дирижабля. 
1.1. Оптимізація формидирижаблю. 
1.2. Визначення розподілу напружень в оболонці гелієвого балона. 
1.3. Визначення оптимального розподілу товщини плівки в оболонці гелієвого 
балона. 
1.4. Вибір матеріалу оболонки, стрічок для армування і каркаса дирижабля. 
1.5. Визначення оптимального розкрою, армування оболонки і її кріплення до 
каркасу. 
1.6. Визначення методів надійної герметизація гелієвого балона. 
1.7. Визначення оптимальної конструкції каркаса.  
 
2. Обмеження району баражування дирижабля 
2.1.Розробка двигунів. 
2.1.1. Розробка конструкції іонного двигуна для стратосфери. 
2.1.2. Розробка конструкції електричного двигуна для маневру при підйомі і 
спуску комплексу в тропосфері. 
2.2. Розробка система регулювання тиску газу в балонах дирижабля: 
2.3. Розробка систем орієнтації в просторі: 
2.4. Розробка система кріплення комплексу до поверхні Землі: 
 
3. Надійність та безпека комплексу. 
3.1. Розробка методів дослідження та визначення надійності конструкції 
дирижабля. 
3.1.1. Визначення стійкості до робочих навантажень. 
3.1.2. Визначення стійкості до постійних і періодичним атмосферних 
навантажень. 
3.1.3. Дослідження сумісності з роботами маніпуляторами. 
3.1.4. Дослідження сумісності з функціональними системами. 
3.2. Розробка системи поповнення і зберігання ресурсів. 
3.2.1. видобутку гелію та водню з атмосфери (мембранами, ректифікацією, 
сорбцією, тощо). 
3.2.2. Розробка пристроїв зберігання гелію та водню в балонах високого тиску. 
3.2.3. Розробка пристроїв доставки гелію та водню з поверхні Землі. 
3.3. Розробка системи моніторингу стану комплексу. 
3.3.1. Розробка системи датчиків цілісності оболонки гелієвого балона 
дирижабля. 
3.3.2. Розробка системи датчиків навантаження конструкції. 
3.3.3. Розробка системи моніторингу стану бортового обладнання. 
 3.4. Розробка системи аварійних і регламентних ремонтних робіт. 
3.4.1. Розробка роботів, що усувають течії і розриви оболонки гелієвого балона. 
3.4.2. Розробка роботів ремонтників каркаса. 
3.4.3. Розробка системи керування роботами ремонтниками з Землі. 
3.4.4. Розробка роботів ремонтників іншого обладнання. 
3.5. Розробка системипланового та аварійного приземлення комплексу. 



3.6. Розробка системи захисту від метеоритів і космічного сміття: 
3.6.1. Розробка системи раннього виявлення метеоритів. 
3.6.2. Розробка системи знищення метеоритів. 
3.6.3. Розробка системи перехоплення метеоритів. 
3.7. Розробка системи захисту від вандалів: 
3.7.1. Розробка систем виявлення загрози вандалізму. 
3.7.2. Розробка системи усунення загрози вандалізму: відбиваючі покриття, 
дзеркала, лазерний промінь у відповідь, заходи швидкого наземного 
реагування. 
3.7.3. Розробка системи усунення наслідків вандалізму. 
 
4. Енергозабезпечення комплексу та максимальна утилізація сонячної енергії. 
4.1. Розробка сонячного  вітрила -  сонячні елементи на полімерних плівках 
великою площею (наприклад, діаметром 100 м). 
4.2. Розробка систем накопичування електроенергії: паливні елементи, паливні 
суміші. 
4.3. Розробка систем видобутку водню (мембранами, ректифікацією, сорбцією, 
гідролізом). 
4.4. Розробка систем зберігання водню в балонах високого тиску або 
виготовлення горючих сумішей. 
4.5. Розробка системи утилізація конденсованої і талої води. 
4.6. Розробка систем енергообміну з наземними об'єктами. 
 
5. Функціональність комплексу.  
5.1. Розробка електростанції на сонячних елементах: відсутність хмар і пилу, 
вдвічі більше сонячної енергії.  
5.2. Розробка системи ретрансляції мобільного зв'язку.   
5.3. Розробка системи відеотрансляції зі стратосфери.   
5.4. Розробка приладів біомедичної інженерії.   
5.5. Розробка обсерваторії.   
5.6. Розробка станції контролю клімату.   
5.7. Розробка станції екологічного контролю.   
5.8. Розробка системи відеомоніторінгу тропосферних процесів.   
5.9. Розробка системи відеомоніторінгу наземних процесів та космосу.   
5.10. Розробка наукових лабораторій.   
5.11. Розробка систем утилізації космічного сміття: лазерна координація 
траєкторій, спалювання, перехоплення, накопичення, зберігання, 
транспортування на Землю. 
5.12. Розробка систем коригування екологічної ситуації. 
5.13. Розробка стратосферних стартових платформ для літальних апаратів. 
5.14. Розробка інфраструктури стратосферного туризму: готель, фунікулер, 
ліфт, тощо. 
5.15. Забезпечення позитивного відношення суспільства та правове 
забезпечення 
 
6. Виготовлення комплексу. 
6.1. Пошук інвесторів. 



6.2. Організація керівництва виробництвом. 
6.3. Підготовка менеджерів забезпечення виробництва. 
6.4. Підготовка наукових, інженерних та виробничих груп. 
6.5. Визначення постачальників і виконавців та підготовка для них технічної 
документації. 
6.6. Проектування та будівництво, або орендування   ангару, елінгу, 
виробничих ділянок, промислових роботів. 
6.7. Розробка та впровадження заходів охорони виробництва. 
6.8. Розробка та впровадження заходів соціологічної і правова підтримки. 
 
7. Переміщення комплексу в район баражування. 
7.1. Розробка проектів виведення на орбіту. 
7.2. Підготовка інженернихівиробничих груп. 
7.3. Виготовлення, замовлення або оренда транспортних засобів, підготовка 
транспортних бригад. 
7.4. Розробка та впровадження заходів охороникомплексу. 
 
8. Експлуатація комплексу. 
8.1. Створення центру управління 
8.2. Створення служби зв'язку з центром управління і іншими службами 
комплексу. 
8.3. Створення служби (програми) навігації - орієнтації в просторі дирижабля. 
8.4. Створення служби (програми) орієнтації в просторі сонячного вітрила. 
8.5. Створення служби передачі електроенергії в наземні об'єкти. 
8.6. Створення служби розподілу інформаційних потоків. 
8.7. Створення служби стратотуризму і інших екзопослуг. 
 



Додаток Б 
 

Орієнтовний розподіл задач в межах компетенції підрозділів університету 
 

Підрозділи університету Задачі 
ІНСТИТУТ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ - ІЕЕ 
7/ 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання 
7/ 8.05070108 Енергетичний менеджмент     
7/ 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод     
7/ 8.05070205 Електромеханічні системи геотехнічних виробництв     
7/ 8.05030101 Розробка родовищ та видобування корисних копалин     
7/ 8.05030102 Шахтне і підземне будівництво     
7/ 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища     
7/ 8.05060105 Енергетичний менеджмент     

5.6, 5.7, 5.11, 5.12, 
тощо 

МЕХАНІКО-МАШИНОБУДІВНИЙ ІНСТИТУТ - ММІ 
7/ 8.05050101 Динаміка і міцність машин  
7/ 8.05050201 Технології машинобудування   
7/ 8.05050203 Обладнання та технології пластичного формування 
конструкцій машинобудування   
7/ 8.05050204 Обробка металів за спецтехнологіями   
7/ 8.05050205 Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 
7/ 8.05050301 Металорізальні верстати та системи   
7/ 8.05050302 Інструментальне виробництво   
7/ 8.18010011 Інтелектуальна власність  

1, 3.1, 3.4, 4.4, 6.6, 
тощо 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ - ФТІ 
8. Прикладна фізика  
7/ 8. Прикладна математика  
7/ 8. Безпека інформаційних і комунікаційних систем     
7/ 8. Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки 

8.6, тощо 

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ - ІТС 
6.050903 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ   
7/ 8.05090303 Технології та засоби телекомунікацій 
7/ 8.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі   
7/ 8.05090301 Інформаційні мережі зв'язку   

5.2, 5.3, 5.4, 8, 
тощо 

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ –  ІПСА 
7/ 8.04030301 Системний аналіз і управління  
7/ 8.04030302 Системи і методи прийняття рішень  
8.05010104 Системи штучного інтелекту  
7/ 8.05010102 Інформаційні технології проектування   
7/ 8.05010103 Системне проектування   

5.11, 8,  тощо 

ІНЖЕНЕРНО-ХІМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ІХФ 
7/ 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища   
7/ 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами   
7/ 8.05050206 Машини і технології паковання 
7/ 8.05050303 Обладнання лісового комплексу  
7/ 8.05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних 
матеріалів   
7/ 8.05130110 Хімічні технології переробки деревини та рослинної 
сировини   

1.6, 6.6, 2.2, 3.2, 
3.5, 4.3, 4.4, 4.5, 
тощо 

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ХТФ 
7/ 8.05020202 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і 
виробництва  
7/ 8.05130102 Хімічні технології органічних речовин  

1.4, 1.6, 3.2, 4.1, 
4.2, 4.3, 4.4, тощо 



7/ 8.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин     
7/ 8.05130103 Технічна електрохімія     
7/ 8.05130107 Хімічні технології переробки полімерних та композиційних 
матеріалів  
7/ 8.05130104 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних 
матеріалів   
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ - 
ФІОТ 
7/ 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології     
7/ 8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі     
6.050103 ПРОГРАМНА ІНЖЕНЕРІЯ   
7/ 8.05020101 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика     
7/ 8.05020102 Комп’ютеризовані та робототехнічні системи     

3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 
3.7,  6.6, 8, тощо 

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ЗФ 
7/ 8.05050401 Технології та устаткування зварювання   
7/ 8.05050402 Зварювальні установки  
7/ 8.05050403 Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і 
конструкцій  

3, тощо 

ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ІФФ 
7/ 8.05040105 Спеціальна металургія     
7/ 8.05040201 Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів     
7/ 8.05040302 Фізичне матеріалознавство  
7/ 8.05040303 Композиційні та порошкові     
7/ 8.05040304 Металознавство     

1.4, 1.7, 2.1, тощо 

ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ - ФЛ 
7/ 8.02030304 Переклад (англійська мова)  
7/ 8.02030304 Переклад (німецька мова)  
7/ 8.02030304 Переклад (французька мова)  

Участь в робочих 
групах 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ТЕФ 
7/ 8.05010102 Інформаційні технології проектування  
7/ 8.05010105 Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг  
7/ 8.05010301 Програмне забезпечення систем  
7/ 8.05010302 Інженерія програмного забезпечення  
7/ 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами     
7/ 8.05020202 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і 
виробництва     
7/ 8.05060101 Теплоенергетика  
7/ 8.05060102 Теплофізика  
7/ 8.05060103 Теплові електричні станції     
7/ 8.05060301 Атомна енергетика  
7/ 8.05060401 Котли і реактори 

3.1.1, 3.1.2, тощо 

ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ПБФ 
7/ 8. Прилади і системи точної механіки   
7/ 8. Прилади і системи екологічного моніторингу   
7/ 8. Прилади та системи неруйнівного контролю  
7/ 8. Технології приладобудування  
7/ 8. Інформаційні технології в приладобудуванні  
7/ 8. Прилади і системи орієнтації та навігації  
7/ 8. Медичні прилади та системи   
7/ 8. Фотоніка та оптоінформатика 
7/ 8. Оптико-електронне приладобудування  

3.3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 
5.6, 5.7, тощо 

ФАКУЛЬТЕТ АВІАЦІЙНИХ І КОСМІЧНИХ СИСТЕМ - ФАКС 
7/ 8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка  
7/ 8.05100102 Інформаційно-вимірювальні системи  

1.1–1.7,  2.1.1, 3.1, 
5.13, тощо 



7/ 8.05110101 Літаки і вертольоти  
7/ 8.05110302 Системи керування літальними апаратами і комплексами  
ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ - ФММ  
Менеджмент організацій   
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності   
Менеджмент інноваційної діяльності   
Економіка підприємства   
Міжнародна економіка   
Маркетинг   
Економічна кібернетика 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ   

6, 7, 8, тощо 
 

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - ФМФ  
7/ 8.04020101 математика  
7/ 8.04020301 фізика . 

Участь в робочих 
групах 
 

ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ - ВПІ 
7/ 8.02020501 Образотворче мистецтво   
7/ 8.03030301 Видавнича справа та редагування   
6.030302  РЕКЛАМА І ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  
7/ 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування   
7/ 8.05150101 Технології друкованих видань   
7/ 8.05150105 Технології розробки, виготовлення та оформлення паковань 
7/ 8.05150103 Комп`ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних 
виробництв   
7/ 8.05150102 Технології електронних мультимедійних видань   
7/ 8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв   
7/ 8.05050317 Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси   

5.15, 6, 7, 8 , тощо 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГО-ТЕХНІКИ ТА АВТОМАТИКИ - ФЕА 
7/ 8.05070101 Електричні станції   
7/ 8.05070102 Електричні системи і мережі   
7/ 8.05070102 Техніка та електрофізика високих напруг   
7/ 8.05070102 Системи управління виробництвом і розподілом 
електроенергії   
7/ 8.05070102 Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії  
7/ 8.05070201 Електричні машини і апарати   
7/ 8.05070204 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод   

3.2, 4.1, 4.2, 4.6, 
5.1, тощо 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ - ФПМ 
7/ 8.04030101 Прикладна математика   
7/ 8.05010201 Комп'ютерні системи та мережі   
7/ 8.05010202 Системне програмування  
7/ 8.05010203 Спеціалізовані комп'ютерні системи   
7/ 8.05010301 Програмне забезпечення систем  
7/ 8.05010302 Інженерія програмного забезпечення  

3.3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 
тощо 

ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ - ФБМІ  
6.050101 КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ  
7/ 8.050101 Інформаційні управляючі системи та технології  
6.051003 ПРИЛАДОБУДУВАННЯ  
7/ 8.051003 Медичні прилади та системи  
6.051402 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ  
7/ 8.051402 Біомедична інженерія  
6.010203 ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ  
7.010203 Фізична реабілітація  

5.4, 5.6, 5.7, 5.10, 
тощо 

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІКИ - ФБТ 
6.051401 БІОТЕХНОЛОГІЯ   
7/ 8.05140101 промислова біотехнологія     

5.4, 5.6, 5.7, 5.10, 
тощо 



7/ 8.05140102 молекулярна біотехнологія  
7/ 8.05140105 екологічна біотехнологія та біоенергетика     
6.050503 МАШИНОБУДУВАННЯ   
7/ 8.05050314 Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних 
виробництв 
РАДІОТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ - РТФ 
7/ 8.05090101 Радіотехніка     
7/ 8.05090102 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення телебачення  
7/ 8.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси  
7/ 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби     
7/ 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної 
техніки  
7/ 8.05090204 Біотехнічні та медичні апарати та системи  

5.2, 5.3, 5.6 -   
5.10, тощо 

ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОНІКИ - ФЕЛ  
7/ 8.05080101 Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої  
7/ 8.05080102 Фізична та біомедична електроніка  
7/ 8.05080201 Електронні прилади та пристрої   
7/ 8.05080202 Електронні системи  
7/ 8.05080301 Акустичні засоби та системи  
7/ 8.05080302 Аудіо-, відео- та кінотехніка  
7/ 8.05090201 Радіоелектронні апарати та засоби  
7/ 8.05090302 Телекомунікаційні системи та мережі 

2.1.2, 2.2.1, 2.3, 
3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 
2.1.3, 3.7, 4.1, 4.2, 
5.8, 5.11, 5.12, 
тощо 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІОЛОГІЇ і ПРАВА - ФСП 
7/ 8.03010101 Соціологія   
7/ 8.13010201 Соціальна робота     
7/ 8.03040101 Правознавство     
8.18010018 Адміністративний менеджмент   

5.15, 6, 7, 8, тощо 
 

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ - 
ІСЗЗІ  
КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ  
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ  
БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНИХ І КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ  

8, тощо 

 
 



Додаток В 
 
Приклад наукових робіт для студентів економічних спеціальностей в рамках 

проекту "Платформа" 
 
1. Сонячні елементи 
 
Можливі теми робіт 
1. Перспективи розвитку ринку сонячних елементів в Україні. 
2. Перспективи розвитку ринку сонячних елементів в Європі (з Росією). 
3. Перспективи розвитку ринку сонячних елементів в США. 
4. Перспективи розвитку ринку сонячних елементів в Японії. 
5. Перспективи розвитку ринку сонячних елементів в Китаї. 
6. Перспективи розвитку ринку сонячних елементів в Індії. 
7. Перспективи розвитку ринку сонячних елементів в країнах Південної 
Америки. 
8. Перспективи розвитку ринку сонячних елементів в Південно-Східній Азії та 
Австралії. 
9. Перспективи розвитку ринку сонячних елементів в Близькосхідному регіоні. 
10 Перспективи розвитку ринку альтернативних перетворювачів енергії (без 
сонячних елементів)  
 
Обов'язкові питання для розгляду в роботах: 
- Всі виробники, форми їх власності і фінансування (в минулому, теперішньому 
і в перспективі). 
- Все Імпортери та торговельні організації. 
- Тенденції вартісних показників елементів і готових виробів. 
- Тенденції якісних показників елементів і виробів. 
- Позиції на ринку електроенергії і конкуренти. 
- Перспективи та тенденції в галузі альтернативної енергетики. 
¬- і інше, що вважатиме за потрібне бакалавр, наприклад, порівняльні 
характеристики з іншими ринками або конкуруючими виробами. 
Інформація, крім аналітичних довідок, повинна бути представлена у вигляді 
таблиць і графіків. 
 
2. Полімерні та композитні плівки 
 
Можливі теми робіт 
1. Перспективи розвитку ринку полімерних і композитних плівок в Україні. 
2. Перспективи розвитку ринку полімерних плівок і композитних матеріалів в 
Європі (з Росією). 
3. Перспективи розвитку ринку полімерних і композитних плівок в США. 
4. Перспективи розвитку ринку полімерних і композитних плівок в Японії. 
5. Перспективи розвитку ринку полімерних і композитних плівок в Китаї. 
6. Перспективи розвитку ринку полімерних і композитних плівок в Індії. 
7. Перспективи розвитку ринку полімерних і композитних плівок в країнах 
Південної Америки. 



8. Перспективи розвитку ринку полімерних і композитних плівок в Південно-
Східній Азії та Австралії. 
9. Перспективи розвитку ринку полімерних і композитних плівок в 
Близькосхідному регіоні. 
 
Обов'язкові питання для розгляду в роботах: 
- Всі виробники, форми їх власності і фінансування (в минулому, теперішньому 
і в перспективі). 
- Тенденції вартісних показників елементів і готових виробів. 
- Тенденції якісних показників елементів і виробів. 
- Позиції на ринку електроенергії і конкуренти. 
- Перспективи та тенденції в галузі альтернативної енергетики. 
¬- і інше, що вважатиме за потрібне бакалавр. 
 
3. Полімерні конструкційні матеріали 
 
Можливі теми робіт 
1. Перспективи розвитку ринку полімерних конструкційних матеріалів в 
Україні. 
2. Перспективи розвитку ринку полімерних конструкційних матеріалів в Європі 
(з Росією). 
3. Перспективи розвитку ринку полімерних конструкційних матеріалів в США. 
4. Перспективи розвитку ринку полімерних конструкційних матеріалів в Азії. 
5. Перспективи розвитку ринку полімерних конструкційних матеріалів в 
країнах Південної Америки. 
 
Обов'язкові питання для розгляду в роботах: 
- Всі виробники, форми їх власності і фінансування (в минулому, теперішньому 
і в перспективі). 
- Все Імпортери та торговельні організації. 
- Тенденції вартісних показників елементів і готових виробів. 
- Тенденції якісних показників елементів і виробів. 
- Позиції на ринку електроенергії і конкуренти. 
- Перспективи та тенденції в галузі альтернативної енергетики. 
¬- і інше, що вважатиме за потрібне бакалавр, наприклад, порівняльні 
характеристики з іншими ринками або конкуруючими виробами. 
Інформація, крім аналітичних довідок, повинна бути представлена у вигляді 
таблиць і графіків. 
 
4. Інтелектуальні ро́боти. 
(Без промислових роботів) 
 
Можливі теми робіт 
1. Перспективи розвитку ринку інтелектуальних роботів в Україні. 
2. Перспективи розвитку ринку інтелектуальних роботів в Європі (з Росією). 
3. Перспективи розвитку ринку інтелектуальних роботів в США. 
4. Перспективи розвитку ринку інтелектуальних роботів в Азії. 



5. Перспективи розвитку інтелектуальних роботів в країнах Південної Америки. 
 
Обов'язкові питання для розгляду в роботах: 
- Всі виробники, форми їх власності і фінансування (в минулому, теперішньому 
і в перспективі). 
- Все Імпортери та торговельні організації. 
- Тенденції вартісних показників елементів і готових виробів. 
- Тенденції якісних показників елементів і виробів. 
- Позиції на ринку електроенергії і конкуренти. 
- Перспективи та тенденції в галузі альтернативної енергетики. 
- і інше, що вважатиме за потрібне бакалавр, наприклад, порівняльні 
характеристики з іншими ринками або конкуруючими виробами. 
Інформація, крім аналітичних довідок, повинна бути представлена у вигляді 
таблиць і графіків. 
 
5. Реактивні двигуни 
 
Можливі теми робіт 
1. Перспективи розвитку ринку реактивних двигунів в Україні. 
2. Перспективи розвитку ринку реактивних двигунів в Європі (з Росією). 
3. Перспективи розвитку ринку реактивних двигунів в США. 
4. Перспективи розвитку ринку реактивних двигунів в Азії. 
5. Перспективи розвитку реактивних двигунів в країнах Південної Америки. 
 
6. Силова електроніка, теплоенергетика. 
7. Екзотурізм. 
8. Інформаційні інтернет-послуги. 
9. Судові витрати інноваційних проектів. 
 
Обов'язкові питання для розгляду в роботах: 
- Всі виробники, форми їх власності і фінансування (в минулому і сьогоденні). 
- Все Імпортери та торговельні організації. 
- Тенденції вартісних показників елементів і готових виробів. 
- Тенденції якісних показників елементів і виробів. 
- Позиції на ринку електроенергії і конкуренти. 
- Перспективи та тенденції в галузі альтернативної енергетики. 
- і інше, що вважатиме за потрібне бакалавр, наприклад, порівняльні 
характеристики з іншими ринками або конкуруючими виробами. 
Інформація, крім аналітичних довідок, повинна бути представлена у вигляді 
таблиць і графіків. 
 

 


