
Контрольні питання по дисципліні «Енергозберігаючі технології» 
Тема №4 «Енергозберігаючі технології в логістиці» 

 
1. Назвіть причини впровадження енергозберігаючих технологій в логістиці. 
2. Назвіть основні напрями енергозбереження в логістиці. 
3. Назвіть не менше 3 основних способів зменшення втрат енергії в автомобільній 

техніці. 
4. Що таке «Аеродинамічний опір автомобіля»? 
5. Яким чином зменшення аеродинамічного опору автомобіля зменшує витрати 

енергії на роботу автомобіля? 
6. Яким чином можна зменшити аеродинамічний опір легкового автомобіля? 
7. Яким чином можна зменшити аеродинамічний опір вантажного автомобіля? 
8. Які типи двигунів найбільш поширені у легкових та вантажних автомобілях? 
9. Який максимальний коефіцієнт корисної дії має двигун внутрішнього згоряння? 
10. Який максимальний коефіцієнт корисної дії має дизельний двигун? 
11. Що таке «Оптимізація роботи двигуна»? 
12. Яким чином оптимізація роботи двигуна призводить до зменшення витрат 

енергії на роботу автомобіля? 
13. Що таке «Електронна трансмісія»? 
14. Яким чином використання електронної трансмісії призводить до зменшення 

витрат енергії на роботу автомобіля? 
15. Які переваги має електронна трансмісія порівняно із механічною? 
16. Які типи транспортних засобів мають електронну трансмісію? 
17. Що таке «Рекуперація енергії при гальмуванні»? 
18. Яким чином рекуперація енергії при гальмуванні зменшує витрати енергії на 

роботу автомобіля? 
19. Який тип транспорту активно використовує рекуперацію енергії при 

гальмуванні? 
20. Що таке «Електромобіль»? 
21. Яким чином використання електромобілів зменшує витрати енергії на 

транспортування вантажів? 
22. Які переваги та недоліки має електромобіль порівняно із автомобілем із 

двигуном внутрішнього згоряння чи дизельним двигуном? 
23. Які енергозберігаючі технології використовуються у електромобілях? 
24. Що таке «Гібридний автомобіль»? 
25. Яким чином використання гібридних автомобілів зменшує витрати енергії на 

транспортування вантажів? 
26. Які переваги та недоліки має гібридний автомобіль порівняно із автомобілем із 

двигуном внутрішнього згоряння чи дизельним двигуном? 
27. Які енергозберігаючі технології використовуються у гібридних автомобілях? 
28. Які переваги та недоліки має електромобіль порівняно із гібридним 

автомобілем? 
29. Що таке «Логістична програма»? 
30. Яким чином використання логістичних програм призводить до зменшення 

витрат енергії на доставку вантажів? 
31. Назвіть основні функції логістичних програм. 



32. Які вітчизняні та закордонні фірми випускають логістичні програми? 
33. Що таке «GPS»? 
34. Яким чином використання GPS призводить до зменшення витрат енергії на 

доставку вантажів? 
35. Назвіть основні елементи системи контролю переміщення транспортних засобів 

за допомогою GPS. 
36. Назвіть основні функції системи контролю переміщення транспортних засобів 

за допомогою GPS. 
37. За допомогою яких пристроїв відбувається контроль переміщення транспортних 

засобів? 
38. Що таке «GPS-трекер»? 
39. Як працює GPS-трекер? 
40. Чим відрізняється GPS-трекер від GPS-логера? 
 


