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processes of the system to achieve the maximum level of socio-economic efficiency of the car service and 
minimum losses of customers taking into account the characteristics and limitations of its functional elements. 

Mathematical dependences have been developed to calculate the efficiency function of the car service 
system in general, which takes into account nineteen morphological features of the system and the annual costs 
of customers who are consumers of the offered car service. In order to solve this problem, a mathematical 
formulation and implementation of the problem of nonlinear programming, multicriteria model of which takes 
into account constraints imposed on the seven basic parameters. A method for determining the feasibility of 
implementing optimization measures has been developed and a block diagram of the algorithm according to its 
stages has been constructed. Indicators of socio-economic efficiency before and after optimization of 
technological processes are determined and the criterion of expediency of realization of optimization programs 
on the example of specialized system of car service "ANT-AUTO-SERVICE", Cherkasy is calculated. During 
the calculations of the predicted values of socio-economic efficiency, the values for the previous periods were 
used and the optimal values of the system parameters were calculated. 

The results of testing indicate the feasibility of optimizing the work of this enterprise. It is projected that 
the annual efficiency of the specialized car service system will increase by UAH 2,486,465. The results of the 
study can be used in the decision-making process on the feasibility of optimizing the car service system at the 
macro level. Further research will focus on the formulation and implementation of mathematical models for the 
optimization of car service systems at the micro and meta levels. 
multicriteria optimization problem, car service system, mathematical model, socio-economic efficiency 
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Аналіз методів дослідження ідентифікаційних 
номерів транспортних засобів для проведення 
судової експертизи  

 
У статті висвітлено актуальні проблеми проведення експертних досліджень під час 

розслідування злочинів, пов’язаних із знищенням, підробленням або заміною номерних позначень 
транспортних засобів. На підставі відповідних діючих нормативних документів та з огляду сучасних 
наукових праць проведено аналіз практичного застосування методів дослідження ідентифікаційних 
номерів агрегатів транспортних засобів під час проведення судової експертизи комплексного 
дослідження транспортних засобів. Аналіз показує, що більшість методів дослідження ідентифікаційних 
позначень на сьогоднішній день залишаються актуальними і дозволяють здійснити відповідні процедури 
щодо сукупності різних особливостей об’єктів дослідження. Метою статті є аналіз застосування, 
виявлення позитивних сторін застосовуваних методів дослідження ідентифікаційних номерів 
автотранспортних засобів та їх агрегатів та можливих напрямків удосконалення відповідних процедур 
під час проведення судової експертизи комплексного дослідження транспортних засобів.  
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З використанням системного підходу здійснено декомпозицію існуючих методів дослідження 
ідентифікаційних номерів автотранспортних засобів та їх агрегатів. Продемонстровано, що існуючи 
методи дослідження ознак знищення, підроблення або заміни номерних позначень транспортних засобів, 
їх вузлів і агрегатів дають змогу здійснити ретельний аналіз сукупності різних особливостей об’єктів 
дослідження (магнітних, оптичних, люмінесцентних, фізичних, хімічних тощо). На підставі фізичних 
властивостей металів і особливостей їх взаємодії з різними хімічними речовинами викладені механізм і 
переваги використання методу електрохімічного травлення сплавів на основі заліза при проведенні 
досліджень для ідентифікації маркувань, виявлення рельєфних знаків і прихованих зварних швів. В 
результаті проведених досліджень було встановлено ефективність використання того чи іншого методу, 
що дозволяє з достатньою ймовірністю встановити факт втручання або підроблення первинного номера. 
Крім того, проведений аналіз дає змогу надати рекомендації щодо вдосконалення існуючих та створення 
нових методів дослідження ідентифікаційних номерів транспортних засобів. 
експертиза, методи дослідження, ідентифікаційний номер, транспортний засіб, судовий експерт 

 
Постановка проблеми. Поява нових способів і технічних засобів, які 

дозволяють наносити ідентифікаційні номери на поверхні металу, пластику тощо, 
потребують при їх дослідженні застосування новітніх та удосконалених методів з 
метою виявлення фальсифікованих позначень. Також впровадження новітніх методів 
ідентифікації транспортних засобів та поява нових технологій та технічних засобів дає 
можливість розширювати напрямок судової експертизи комплексного дослідження 
транспортних засобів на більш високому рівні. На сьогоднішній день експертами за 
даним напрямком досліджуються різноманітні об’єкти як з традиційними 
ідентифікаційними номерами, нанесеними на металі чи на полімерних носіях, так і 
більш новими – електронними носіями інформації [1]. Всі транспортні засоби 
індивідуальні та є джерелом різноманітної інформації, тому при дослідженні 
ідентифікаційних маркувань вузлів і агрегатів транспортного засобу необхідно всебічне 
вивчення всієї сукупності притаманних конкретному автомобілю ознак. Тільки в цьому 
випадку може бути отриманий достовірний і обґрунтований результат.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблем протидії 
знищенню, підробці або заміні номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу 
присвячено низку дисертацій, монографій, наукових статей, у яких розкрито різні 
аспекти цієї тематики. Серед авторів зазначених праць такі науковці, як: Ю.С. Агаліді, 
Ю.В. Баулін, В.В. Бондаренко, О.М. Брисковська, В.В. Віскунов, А.А. Кашканов, М. Й. 
Коржанський, В.А. Мисливий, С.Є. Петров, О.Л. Христов [2 – 12] та ін.  

Огляд робіт зазначених авторів показує, що більшість методів дослідження 
ідентифікаційних позначень на сьогоднішній день залишаються актуальними і 
дозволяють здійснити відповідні процедури щодо сукупності різних особливостей 
об’єктів дослідження. 

Однак, заходи, які протягом останніх років правоохоронні органи України 
вживали задля забезпечення протидії незаконному заволодінню автотранспортом із 
подальшою його легалізацією, нині залишаються недостатньо ефективними. І це, в де 
якій мірі, пов’язано з тим, що на теперішній момент не є достатнім аналіз 
застосовуваних методів проведення відповідних експертиз, та можливостей їх 
подальших розвитку і адаптації до сучасних технологій здійснення підроблень. 

Постановка завдання. Метою статті є аналіз застосування, виявлення 
позитивних сторін застосовуваних методів дослідження ідентифікаційних номерів 
автотранспортних засобів та їх агрегатів та можливих напрямків удосконалення 
відповідних процедур під час проведення судової експертизи комплексного 
дослідження транспортних засобів. 

Виклад основного матеріалу. Кримінальна зміна ідентифікаційних номерів 
транспортних засобів, як, скажімо, і грошових купюр, має різний рівень підробки – від 
елементарної зміни окремих позначок кустарним способом до зміни максимальної 
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кількості носіїв ідентифікаційної інформації на устаткуванні виробника, зміни 
інформації в електронних блоках автомобіля, підробки супровідних документів тощо. 
Все залежить від поставленої мети, відведеного часу та фінансових ресурсів. 
Основними завданнями експерта-криміналіста під час проведення судової експертизи є 
виявлення ознак підробки ідентифікаційних номерів автомобіля та, за можливості, 
встановлення первинних (нанесених виробником) номерів [5].  

Методи, що застосовуються в криміналістичній експертизі, засновані на 
використанні різних властивостей досліджуваних об’єктів (магнітних, оптичних, 
люмінесцентних, хімічних тощо) [13]. Декомпозиція існуючих методів дослідження 
ідентифікаційних номерів автотранспортних засобів та їх агрегатів представлена на 
рисунку 1. При цьому, загальним правилом є те, що першими застосовуються методи, 
які не змінюють виду та властивостей об’єкта дослідження (неруйнівні методи). А 
тільки потім, якщо у результаті їх застосування не досягнуто мети, – методи, 
використання яких може призвести до таких змін.  

 
Рисунок 1 – Методи дослідження ідентифікаційних номерів автотранспортних засобів та їх агрегатів 

Джерело: розроблено авторами 
 

Перед застосуванням будь-якого методу, а також для ілюстрації отриманих при 
його використанні результатів, фіксується вид об’єкта чи окремих його елементів 
фотографічним чи іншим способом (наприклад, відкатуванням на липку стрічку). За 
відсутності (знищенні, видаленні) на автомобілі прихованих носіїв ідентифікаційної 
інформації чи відсутності номерів на інших агрегатах єдиним шансом встановлення 
первинного номера є дослідження поля його нумерації. Якщо номерний майданчик з 
ідентифікаційним номером фізично не видалявся, то в експерта є можливість 
встановити первинний номер. З метою виявлення первинного змісту рельєфних 
маркувальних позначень на металевих поверхнях першочергово застосовують візуальні 
методи дослідження (органолептичний, оптичний), магнітно-порошковий. В 
подальшому, за потреби, –хімічний або електрохімічний метод. Послідовність 
застосування перелічених методів, а також їх поєднання між собою визначає судовий 
експерт [4].  

Візуальні методи дослідження (органолептичний, оптичний) не змінюють 
властивостей об’єктів дослідження та передують застосуванню руйнівних методів. Під 
час застосування візуальних методів дослідження використовують різні засоби та 
способи освітлення (кишенькові ліхтарі та потужні випромінювачі світла з оптимальним 

Методи дослідження 

Руйнівні методи Неруйнівні методи 

Візуальний Магнітно-
порошкової 
візуалізації 

Хімічний Електрохімічний 
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підбором кута падіння світла та його потужності), оптичні прилади (лупи різної кратності 
збільшення), дзеркала (плоскі і вигнуті для огляду малодоступних місць чи тильного боку 
поля нумерації) та вивчають ділянки нанесення рельєфних маркувальних позначень на 
виробах, а саме на предмет:  

- наявності чи відсутності покриття (фарба, ґрунт, шпаклівка) на поверхні виробів; 
- відповідності місця розміщення рельєфних маркувальних позначень штатному 

(із використанням засобів  вимірювальної техніки) ; 
- ступеню видимості рельєфних маркувальних позначень; 
- способу нанесення та відповідності шрифту рельєфних маркувальних позначень; 
- наявності чи відсутності ознак, які б свідчили про внесення змін в первинний 

зміст рельєфних маркувальних позначень на виробах чи їх знищення, заміни 
ідентифікаційного номера в цілому (рисунки 2, 3). 

 

    
Рисунок 2 – Знищений VIN-номер шляхом                                Рисунок 3 – Номерний майданчик 

видалення абразивом верхнього шару металу                            двигуна мотоцикла із знищеним номером  
       двигуна 

Джерело: розроблено авторами            Джерело: розроблено авторами 
 

 
Здебільшого візуальний метод дослідження дає змогу встановити місце 

розміщення рельєфних маркувальних позначень, ступінь їх видимості, спосіб 
нанесення, наявність чи відсутність ознак, які б свідчили про внесення змін в 
первинний їх зміст, а також визначитись з подальшим ходом проведення дослідження та 
необхідністю застосування інших методів дослідження. Іноді візуальним методом навіть 
вдається встановити первинний номер. Перевагами даного методу є його простота, 
оперативність застосування, відсутність потреби в складних засобах. Недоліком – 
низька ймовірність встановлення первинного номера.  

Слід зазначити, що у разі встановлення ознак внесення змін у первинний зміст 
рельєфних маркувальних позначень на виробі шляхом видалення фрагменту виробу 
(вирізання) у місці розміщення первинних рельєфних маркувальних позначень, з 
наступним додаванням (вварюванням) в це місце фрагменту металу з нанесеним 
рельєфним маркувальним позначенням іншого змісту, в якому ознак внесення змін в 
його зміст не виявлено, то подальше дослідження на предмет встановлення внесення 
змін в первинний зміст рельєфних маркувальних позначень на виробі не доцільне. 
Достатньо зазначити ознаки різання (розрізу) металу та зварювання і на підставі цього 
сформувати відповідний висновок.  

Метод магнітної суспензії (ще називають магнітно-порошковим) також 
відноситься до неруйнівних методів досліджень і заснований на властивостях 
магнітного поля. Він призначений для дослідження місць, де були виявлені сліди яких-
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небудь механічних впливів (деталі, що досліджуються, повинні бути виготовлені з 
феромагнітних сплавів). Спочатку досліджуваний об’єкт (поле нумерації) поміщають в 
магнітне поле потужного постійного магніту (у формі підкови) або електромагнітне 
поле (намагнічування). Потім на поверхню досліджуваного об’єкта м’яким пензлем 
наноситься суспензія магнітного порошку. Маленькі частки магнітного порошку, 
рухаючись у магнітному полі, збираються в неоднорідних місцях магнітного поля (у 
місці механічного впливу при нанесенні номерів тощо) та чітко позначають контури 
ушкодження. 

Ефективність дослідження із застосуванням цього методу залежить від розміру 
часток та їх концентрації, тривалість – декілька хвилин.  

Метод магнітної суспензії дозволяє без видалення лакофарбового покриття 
виявити сліди зварювальних швів, шліфування, вигинання, штампування, відбитки, які 
залишають опори нумератора. Безсумнівною перевагою зазначеного методу є те, що в 
разі потреби чи обмеженого доступу до лицевого боку номерного майданчика магніт 
можна ставити та переміщувати і по зворотному боці номерного майданчика – 
результат буде незмінним.  

Існує досить велика ймовірність, що застосування методу магнітної суспензії 
навіть дозволяє встановити контури оригінальних символів без видалення 
лакофарбового покриття. Оцінюючи отримані результати, варто звернути увагу на те, 
що під час набивання номера на заводі за допомогою нумератора деформуються не 
тільки ті місця, на яких нанесений номер, але й розташовані поруч. Тому іноді стає 
чіткою деформація, розташована на відстані 1-2 мм від закінчення контуру (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Встановлений методом магнітної суспензії знищений VIN-номер 
Джерело: розроблено авторами 

 
Перевагами даного методу є його відносна простота, відсутність потреби у 

видаленні лакофарбового покриття (незмінність властивостей об’єкта дослідження), 
низька вартість дослідження, можливість використання в польових умовах. Недоліки – 
застосування тільки для феромагнітних сплавів та високі вимоги до стану поверхонь 
перед проведенням дослідження. 

Якщо неруйнівні методи досліджень не дали очікуваних результатів, 
застосовуються руйнівні методи – хімічне чи електрохімічне травлення. Метод 
хімічного травлення є найпоширенішим для випадку відновлення (встановлення) 
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знищених (змінених) знаків номера. За допомогою цього методу відновлюються 
первинні знаки, які були вибиті на заводі за допомогою нумераторів (клейм) або 
нанесені лазерним гравіюванням. 

Метод хімічного (електрохімічного) травлення заснований на тому, що при 
нанесенні знаків на металевих виробах деформуються кристалічні ґрати металу, що 
супроводжується змінами фізико-механічних властивостей матеріалу в місцях 
деформацій: розчинності, залишкового намагнічування (для феромагнітних сплавів), 
щільності, електропровідності та інших властивостей [14]. Ці зміни стосуються не 
тільки контурів самих вибитих знаків, але і шарів металу, які розташовані поруч. Тому 
після знищення візуально видимих контурів знаків, у більш глибоко розташованих 
шарах залишаються «приховані» зображення символів, які можна зробити чіткішими за 
допомогою застосування хімічного або електрохімічного методу травлення, суть якого 
ґрунтується на різній швидкості розчинення деформованих і недеформованих ділянок 
металу. У більшості випадків при підробці номерів видаляється тільки поверхневий 
шар металу (на глибину вибитих символів). У таких випадках первинні знаки 
відновлюються без особливих зусиль. Набагато складніше відновити знаки, коли 
видаляється досить значний шар металу, внаслідок чого проявляються тільки контури 
окремих штрихів, які не показують цілісність конкретного символу. Однак у цьому разі 
можна встановити ймовірні символи, які пізніше за допомогою заводської інформації 
будуть повністю визначені. 

Перед застосуванням хімічного або електрохімічного методу необхідно 
сфотографувати або зробити копію (зліпок) поля нумерації, щоб були наочно видимі 
сліди не заводської обробки (інструментів) металу (шліфування, деформації металу 
внаслідок зміни тощо) (рисунок 2). Пізніше, після того як виявляться контури 
первинних символів, робиться ще одна фотографія чи копія поверхні (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Первинний ідентифікаційний номер двигуна після застосування методу  
хімічного травлення металу 

Джерело: розроблено авторами 
 
Перед застосуванням методу хімічного (електрохімічного) травлення визначають 

вид металу (сталь, чавун, сплави алюмінію), на якому нанесено знак, після чого 
обирають відповідний хімічний реагент (електроліт) [15]. Як показує практика 
найкращого універсального електроліту не існує. Для кожного конкретного об’єкта 
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дослідження потрібно експериментально підбирати електроліт, оскільки склад усіх 
сплавів, як то сталі, чавуну чи алюмінію різні. 

Якщо сліди знищення номера не чітко виражені, немає глибоких металевих 
деформацій, поле нумерації очищається від бруду, залишків фарби та знежирюється 
органічними розчинниками. Шорсткуваті сліди обробки металу (насічки, шорсткуваті 
траси шліфування) шліфуються і поліруються (при цьому необхідно намагатися 
видалити мінімальний шар металу). Шліфування здійснюється перпендикулярно до 
наявних трас, щоб не ушкодити більш глибокі шари металу. Після цього поверхня 
знежирюється і проводиться хімічне (електрохімічне) травлення металу. При 
використанні цього методу проявляються не тільки контури колишніх знаків, але й інші 
ознаки знищення (шліфування, набивання, сліди термічної обробки, зварювальні шви), 
які неможливо виявити за допомогою візуального і оптичного методів. 

Якщо досліджувана поверхня горизонтальна, поле нумерації обмежується 
пластиліновими стінками, висота яких 2-5 мм. У підготовлену таким способом 
ванночку наливається реагент (електроліт), який потрібно кожні 5-25 хвилин 
замінювати новим і постійно стежити за процесом реакції та в разі появи будь-яких 
змін проводити фотофіксацію. Якщо поверхня вертикальна або неможливо зробити 
ванночку для електроліту, то досліджувану поверхню варто зволожувати змоченим в 
електроліті шматочком марлі. Рухи тертя виконуються в одному напрямку - вздовж 
довжини рядка із символами. При цьому потрібно постійно стежити за виникненням 
змін на поверхні металу (поява знаків або контурів слідів інструментів). Кожні 15-20 
хв. тампон необхідно міняти на новий. Хімічне травлення триває до появи контурів 
знаків (в окремих місцях контури можуть виявитися не одночасно, тому 
використовують збільшувальні прилади та відповідне освітлення і постійно стежать за 
контурами, які з’являються, записуючи при цьому значення можливих символів), 
оскільки з часом поверхня металу може стати зовсім рівною (зникають мікротраси, що 
з’явилися під час полірування). Варто зазначити, що поява контурів знаків залежить від 
металу та методу знищення знаків, вони можуть бути рельєфними або плоскими (у 
цьому випадку контури можна помітити за допомогою різного освітлення, тому що 
метали різної щільності відбивають світло неоднаково).  

Перевагами даного методу є його відносна простота, низька вартість, можливість 
використання в польових умовах. Однак застосування цього методу призводить до 
незворотних руйнівних процесів об’єкту дослідження, потребує затрат часу. 

Практика показує, що в деяких випадках, коли хімічне травлення не дає 
результатів, можливе використання методу електрохімічного травленням, за 
допомогою якого все ж таки вдається виявити первинні позначення.  

Метод електрохімічного травлення як і метод хімічного травлення, ґрунтується 
на явищі різної швидкості розчинення деформованого і недеформованого металу. 
Однак під час застосування електрохімічного методу розчинення металу відбувається 
під впливом електричного струму, і, відповідно, швидкість розчинення більша, ніж під 
час застосування методу хімічного травлення, що потребує більш ретельного контролю 
процесу. 

Сутність методу полягає в тому, що до заздалегідь підготовленої поверхні 
підключається полюс (катод) джерела постійного електричного струму. При цьому 
швидкість травлення можна регулювати за допомогою звичайного реостату відповідної 
потужності або шляхом зміни концентрації електроліту. Негативний полюс джерела 
(катод) обгортається ватним або марлевим тампоном, рясно змоченим в електроліті. 
Цим тампоном полірується досліджувана поверхня. Полірування здійснюється по всій 
площі досліджуваної поверхні, щоб на ній не утворювалися поглиблення. Необхідно 
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обов’язково контролювати, щоб тампон не висихав і не покривався металевою плівкою, 
і відповідно частіше змочувати або міняти його. Також слід підібрати оптимальні 
умови освітлення номерного майданчика. Під час процесу відновлення номера іноді 
доводиться регулювати силу струму. Якщо тампон швидко висихає або спостерігається 
іскріння, необхідно зменшувати силу струму, а якщо не спостерігається виділення газів 
в електроліті - силу струму необхідно збільшувати. При проявленні первинних 
позначок, їх необхідно сфотографувати (рис. 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Результат застосування методу електрохімічного травлення 
Джерело: розроблено авторами 
 

Таким чином, метод електрохімічного травлення є доволі ефективним методом 
дослідження ідентифікаційних номерів транспортних засобів із метою встановлення їх 
первинного номерного позначення, причому незалежно від способу нанесення його 
заводом-виробником. Несумнівними перевагами зазначеного методу є менша потреба 
затрат часу в порівнянні з методом хімічного травлення, до того ж він дозволяє 
досліджувати номери на вертикальних і похилих поверхнях.  Однак, як і у випадку 
застосування методу хімічного травлення металу, застосування цього методу 
призводить до незворотних руйнівних процесів поверхні об’єкту дослідження. Крім 
того, потреба у відповідному джерелі електричного живлення іноді обмежує 
можливості застосування зазначеного методу. 

Таким чином, в рамках експертного аналізу застосування методів дослідження 
ідентифікаційних номерів транспортних засобів встановлено, що їх використання 
обмежено колом вирішуваних завдань і необхідним обсягом інформації, яку потрібно 
отримати в результаті автотехнічної експертизи.  

Існуючи методи дослідження ознак знищення, підроблення або заміни номерних 
позначень транспортних засобів, їх вузлів і агрегатів дають змогу здійснити ретельний 
аналіз сукупності різних особливостей об’єктів дослідження (магнітних, оптичних, 
люмінесцентних, фізичних, хімічних тощо). 

Практику розслідування підробки або знищення ідентифікаційного номера 
транспортного засобу ускладнено багатьма факторами, у тому числі різноманіттям 
маркувань, що наносяться на транспортні засоби; відсутністю узагальнених, 
систематизованих відомостей про місця й способи нанесення маркувальних даних та 
ознаки їх підробки; відсутністю спеціальних рекомендацій із виявлення транспортних 
засобів зі зміненими ідентифікаційними позначеннями; відсутністю цілісної теоретично 
розробленої та практично значущою методики розслідування цих злочинів стосовно 
початкового етапу. 

Зазначені фактори впливають на якість і ефективність процедури дослідження 
ідентифікаційних номерів транспортних засобів, тому існуючи методики потребують 
вдосконалення, зокрема в напрямку застосування комплексу методів для вирішення 
поставлених завдань перед автотехнічною експертизою, зокрема при отриманні даних 
про первинний ідентифікаційний номер та необхідності візуалізувати інформацію. 
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Розуміння процесів, які відбуваються при використанні спеціальних методів для 
виявлення фактів зміни рельєфних знаків, має практичне значення та дозволяє успішно 
виявляти зміну маркувальних даних на автомототранспорті. 

Висновки. Розглянуті в цій статті питання дозволили встановити ефективність 
методів та дати рекомендації щодо їх застосування. В результаті проведених 
досліджень було встановлено ефективність використання того чи іншого методу, що 
дозволяє з достатньою ймовірністю встановити факт втручання чи маркування 
первинного номера. Застосування відповідного методу під час комплексного 
експортного дослідження факту знищення, підробки або заміни номерів вузлів та 
агрегатів транспортного засобу надає вагому інформацію про обставини, пов’язані з 
учиненням злочину, які сприяють розслідуванню. Крім того, проведений аналіз дає 
змогу надати рекомендації щодо вдосконалення існуючих та створення нових методів 
дослідження ідентифікаційних номерів транспортних засобів  
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Analysis of Research Methods of Vehicle Identification Numbers for Forensic 
Examination 

The article highlights the current problems of conducting expert research in the investigation of crimes 
related to the destruction, forgery or replacement of vehicle number plates. On the basis of the corresponding 
operating normative documents and taking into account modern scientific works the analysis of practical 
application of methods of research of identification numbers of units of vehicles during carrying out forensic 
examination of complex research of vehicles is carried out. The analysis shows that most methods of research of 
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identification marks today remain relevant and allow to carry out the corresponding procedures concerning set of 
various features of objects of research. The purpose of the article is to analyze the application, identify the 
positive aspects of the applied methods of research of vehicle identification numbers and their units and possible 
areas for improvement of relevant procedures during the forensic examination of a comprehensive study of 
vehicles.  

Using a systematic approach, the decomposition of existing methods of research of vehicle 
identification numbers and their units was carried out. It is demonstrated that the existing methods of studying 
the signs of destruction, forgery or replacement of license plates of vehicles, their components and units allow a 
thorough analysis of all the features of the objects of study (magnetic, optical, fluorescent, physical, chemical, 
etc.). On the basis of the physical properties of metals and the features of their interaction with various chemical 
substances, the message sets forth the mechanism and advantages of using the method of electrochemical etching 
of iron-based alloys during research to identify markings, detection relief signs and hidden welds.  

As a result of the conducted researches the efficiency of using this or that method was established, 
which allows to establish with sufficient probability the fact of intervention or forgery of the primary number. In 
addition, the analysis makes it possible to provide recommendations for improving existing and creating new 
methods for the study of vehicle identification numbers. 
examination, research methods, identification number, vehicle, forensic expert 
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Теоретичне обґрунтування управління 
функціонуванням технічними та транспортними 
системами на основі методів системної теорії 
інформації 
 

В роботі з теоретичної точки зору обґрунтовано управління функціонуванням транспортних та 
експлуатацією технічних систем на основі методу системної теорії інформації. Пропонується вектор та 
матриця стану на основі діагностичної інформації та чутливості впливу діагностичних параметрів на стан 
транспортних або технічних систем. Властивості сенситивності (чутливості) відображені на основі 
класичних та узагальнених інформаційних формул А. Харкевича, К. Шеннона, Р. Хартлі. Використані 
коефіцієнти квантовості (емерджентності) інформації за виразами Шеннона-Харкевича і Хартлі, 
враховано рівень складності змінених станів системи управління. 

Розроблено універсальний чисельний метод і інструментарій до нього, що дозволяє проводити 
інформаційні розрахунки на основі діагностичних даних стану досліджуваних об'єктів. Розглянуто рівень 
системної організації транспортних і технічних систем й управління ними як активними об'єктами.  

Визначено, що семантична інформаційна модель дозволяє при малих вибірках та співставленості 
часткових критеріїв добре обґрунтувати інтерпретації розпізнавання станів об'єкта, розроблених по 
векторам їх класів. 

Виявлено поведінку систем, коли вони повністю детерміновані і повністю випадкові, що 
важливо при прогнозуванні їх стану. 
транспортна система, технічна система, сенситивність, теорія інформації, діагностична інформація 
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