
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ МЕТРОЛОГІЇ» 

 

 

 

Букрєєва Ольга Сергіївна 

 

УДК 006:629.331 

 

 

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ 

СИСТЕМИ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З 

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ 
 

 

 

Спеціальність 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення 

 

 

 

 

 

Автореферат  

дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата технічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків –2016



Дисертацією є рукопис 

 

Робота виконана на кафедрі технології машинобудування і ремонту машин 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

Міністерства освіти і науки України. 

 

Науковий керівник: доктор технічних наук, професор  

Тернюк Микола Еммануїлович, 

директор Державного підприємства «Інститут машин і систем», 

м. Київ 

 

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,  

Тріщ Роман Михайлович  

завідувач кафедри «Охорони праці, стандартизації та 

сертифікації» Української інженерно-педагогічної академії,  

м. Харків 

 

кандидат технічних наук,  

Лазько Ірина Володимирівна 

начальник відділу стандартизації та управління якістю 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-

проектний інститут хімічних технологій «Хімтехнологія», 

м. Сєвєродонецьк 

 

Захист відбудеться 16 червня 2016 р. о 15-00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д64.827.01 при Національному науковому центрі 

«Інститут метрології» за адресою: 61002 Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, 42. 

 

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного наукового 

центру «Інститут метрології» за адресою: 61002 Україна, м. Харків,  

вул. Мироносицька, 42. 

 

Автореферат розісланий 13 травня 2016 р. 

 

 

Учений секретар спеціалізованої вченої ради 

к.т.н., с.н.с          В.В. Скляров 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Система нормативних документів з екологічної 

безпеки автомобільної техніки (далі НД з ЕБ АТ) є важливою складовою 

технічного регулювання в Україні. Належне функціонування цієї системи 

дозволяє використовувати її як гарант і важливий засіб досягнення необхідної 

якості, безпеки, екологічності та економічної ефективності АТ. Поява 

електронних еталонів, комп'ютерних інтелектуалізованих засобів розширює 

можливості цієї системи. Разом з тим, не дивлячись на наявність 

фундаментальних робіт у галузі розробки, гармонізації та застосування НД, до 

цих пір не вирішені базові питання щодо формування досить повної структури 

їх системи з ЕБ АТ та визначення оптимальних значень характеристик і термінів 

вводу в дію її елементів. А підписана «Угода про асоціацію між Україною та ЄС» 

вимагає впровадження європейських стандартів шляхом гармонізації, 

скасування суперечливих національних НД та ГОСТів до 1992 року протягом 10-

ти років. Однак, пряме прийняття європейських стандартів не завжди є 

ефективним для промислових підприємств України, які значно відстають від 

закордонних за рівнем технологічного розвитку. 

У зв'язку з цим актуальним є питання удосконалення методів формування 

системи НД з ЕБ АТ шляхом оптимізації її структури, параметрів та термінів 

вводу у дію її елементів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Роботу виконано відповідно до плану основних наукових робіт 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) 

Міністерства освіти і науки України, науково-дослідної роботи «Адаптивний 

алгоритм змінення вимог нормативних документів до деталей, вузлів та агрегатів 

автомобільного транспорту» (номер державної реєстрації 0114U005588). 

Дослідження проведено згідно із Законом України № 1315-VII від 05.06.2014 р. 

«Про стандартизацію», Транспортною стратегією України на період до 2020 

року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 

2010 року № 2174-р; Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, ратифікованою законом України  

№ 1678-VII від 16.09.2014 р. 

Об’єкт дослідження – вдосконалення системи нормативних документів з 

екологічної безпеки автомобільної техніки і механізмів її застосування. 

Предмет дослідження – методи вдосконалення системи нормативних 

документів з екологічної безпеки автомобільної техніки. 
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Мета дослідження – удосконалення методів формування системи 

нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки шляхом 

оптимізації її структури, параметрів та термінів вводу у дію її елементів. 

Завдання дослідження: 

 провести аналіз опублікованих робіт з теми дослідження, виявити 

можливі шляхи удосконалення та забезпечення високої ефективності системи 

нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки; 

 розробити метод структурного синтезу системи нормативних документів 

з екологічної безпеки автомобільної техніки; 

 дослідити можливість оптимізації структури та характеристик системи 

нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки; 

 провести експериментальну перевірку застосування оптимізованої 

системи нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки, 

оцінити можливий техніко-економічний ефект та пропозиції щодо впровадження 

його у практику нормалізації; 

 розробити проект стандарту СОУ «Настанова щодо визначення 

доцільності впровадження нормативних документів». 

Методичною основою дослідження є системний аналіз, заснований на 

миследіяльнісній методології та логіко-математичному моделюванні. При 

моделюванні, аналізі та синтезі використані основні положення теорії 

стандартизації та технічного регулювання, загальної теорії систем, теорії 

виробництва та експлуатації АТ. Експериментальні дослідження проведені за 

допомогою прямих замірів, статистичного і послідовного аналізу показників. 

Наукова новизна полягає у тому, що: 

1. Вперше розроблено метод структурного синтезу варіантів системи 

нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки шляхом 

оптимізації їх термінів вводу у дію за рахунок використання виявлених 

зовнішніх та внутрішніх взаємозв’язків. Це дозволило підвищити ефективність 

розглянутої системи. 

2. Удосконалено класифікацію об’єктів стандартизації в автомобільній 

галузі, нормативних документів, технічних та інформаційних засобів з 

управління їх системою, що дозволило виконати її формалізований структурний 

синтез. Для цього до складу класифікаційних ознак були введені гомологічні 

ряди періодичної системи технічних елементів. 

3. Удосконалено метод комплексної адаптивної оптимізації структури і 

характеристик системи нормативних документів з екологічної безпеки 

автомобільної техніки. Він дозволяє обирати оптимальні нормативні документи 

для кожного елемента побудованої ієрархічної структури за критерієм «ефект / 

витрати». 
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Теоретичне значення дослідження полягає у розширенні та поглибленні 

знань щодо структури, параметрів та методів оптимізації характеристик системи 

НД з ЕБ АТ для підвищення екологічності та інтегрального показника 

«ефект/витрати» АТ.  

Практичне значення дослідження полягає у можливості підвищення 

показників екологічної безпеки та критерію «ефект/витрати» АТ за рахунок 

впровадження удосконаленої системи НД з розвиненою структурою та 

оптимізованими термінами вводу у дію її елементів.  

Вірогідність та обґрунтованість результатів забезпечена шляхом 

застосування апробованих методик системного та процесного підходів до 

об’єктів дослідження; використання математичного та логіко-математичного 

моделювання, коректного вирішення задач аналізу та синтезу. Вірогідність та 

обґрунтованість результатів підтверджена експериментальними дослідженнями 

та впровадженням їх у практику ремонту та експлуатації автомобілів. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертаційної 

роботи отримані автором самостійно [1-4]. У сумісних роботах автором виявлені 

зовнішні та внутрішні зв’язки НД з видами функцій та етапами життєвого циклу, 

розроблена повна ієрархічна структура їх системи [5]; удосконалено метод та 

принципи комплексної адаптивної оптимізації структури і характеристик 

системи НД з АТ [6]; запропоновані основні елементи концепції та моделі для 

визначення інтегрального показника «ефект/витрати» [7]. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати роботи 

доповідались і обговорювались на 9-ти міжнародних та всеукраїнських 

конференціях, у тому числі: 

− Міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих 

учених вищих технічних навчальних закладів «Інноваційні процеси та 

технології» (іноземними мовами) (2013-2015 рр., м. Харків) [8-10]; 

− II Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та 

студентів «Проблеми і перспективи розвитку автомобільної галузі»  

(18-19 вересня 2013 р., м. Донецьк) [11]; 

− Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених та студентів 

«Актуальні задачі сучасних технологій» (11-12 грудня 2013 р., м. Тернопіль) [12]; 

− I Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасне 

матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (26–27 лютого 

2014 р., м. Полтава) [13]; 

− IX Міжнародній науково-практичній конференції «Альянс наук: вчений 

– вченому» (27-28 березня 2014 р., м. Рівне) [14];  

− 10 Міжнародній науково-практичній конференції «Наука, економіка і 

техніка: інноваційний погляд» (29-30 березня 2014 р., м. Чернівці) [15]; 
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− Всеукраїнській конференції молодих вчених, студентів, аспірантів 

«Якість та безпека життя і діяльності людини: стандарти, орієнтири та 

перспективи» (15-20 травня 2015 р., м. Миколаїв) [16]. 

Впровадження результатів дослідження. Результати дослідження 

впроваджені у відділі «Комплекс спецмашин та механізмів» 

КП «Харківводоканал», а саме метод визначення термінів вводу у дію 

нормативних вимог щодо екологічних показників автомобільного транспорту, а 

також у навчальний процес підготовки бакалаврів у ХНАДУ за спеціальностями 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка та 131 Прикладна 

механіка. 

Публікації. Результати досліджень опубліковані у 16 наукових роботах, у 

тому числі 7 – у фахових виданнях, що входять до переліку Міністерства освіти 

і науки України та у яких викладено основні результати дослідження, з них 3 – у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 9 – тези у збірниках 

доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається з 4-х розділів, вступу, 

висновків, додатків і списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації 

221 сторінка, має 29 ілюстрацій і 21 таблицю, список використаних джерел з 316 

найменувань на 42 сторінках та 3 додатки на 48 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовані мета і 

задачі роботи. Визначені об’єкт і предмет дослідження, приведені дані про його 

наукову новизну, їх практичне значення і впровадження результатів 

дисертаційної роботи у виробництво. Обґрунтовано також загальний підхід до 

вирішення задач досліджень. 

Перший розділ присвячений огляду науково-технічної літератури за 

темою дисертації. Показана важливість вирішення задачі удосконалення НД з ЕБ 

АТ. Проведено аналіз теоретичних і практичних досягнень науки у сфері 

нормування ЕБ, теорії життєвого циклу АТ, теорії стандартизації та технічного 

регулювання, нормалізації процесів виробництва та експлуатації АТ. 

Відзначено, що проблемам розвитку національної стандартизації та систем НД 

присвячено роботи Л. Боженко, Р. Бичківського, О. М. Величко, Л. Віткіна, 

І. В. Голінки, Т. Гордієнко, Ю. Койфмана, Д. Коршунова, О. Є. Малецької, 

Н. Окрошко, С. Олейникова, В. Павлова, Є. Я. Прасолова, П. Г. Столярчука, 

Р. М. Тріща, М. И. Шаповал, Г. Филипчука, Г. Якимчука, В. Якубовского, 

Д. А. Янушкевича. Над нормуванням показників ЕБ АТ працювали 
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Г. Н. Д’яченко, В. В. Московкін, В. З. Русаков, А. М. Сайкін, М. М. Сперанський, 

В. М. Терехов, Ю. В. Чижиков та ін. 

Працями зазначених та інших вчених створені наукові засади для 

вирішення основних питань формування НД з промислової продукції, зокрема 

ЕБ АТ. Разом з тим встановлено, що в галузі існує структурна обмеженість і 

фрагментарність системи НД з ЕБ АТ. Діючі нормативи не достатньо відбивають 

специфіку видів АТ, змін у структурі виробництва й експлуатації, потреб 

інтеграції України до ЄС, переходу до добровільного застосування стандартів. 

На основі цього визначено такі основні шляхи і напрямки вдосконалення 

системи НД з ЕБ АТ: забезпечення повноти структури розглянутої системи; 

використання оптимальних значень вимог НД; їх гармонізація з європейськими; 

адаптація їх термінів введення у дію; прискорення інноваційного розвитку АТ. 

Встановлено, що для вдосконалення системи НД з ЕБ АТ необхідно 

створення методу синтезу її ієрархічної структури, удосконалення методу 

адаптивного регулювання строків перегляду та введення у дію національних 

нормативів. Загальним підходом для вирішення зазначених завдань є системний 

аналіз, заснований на миследіяльнісній методології, логіко-математичному 

моделюванні. 

У другому розділі виявлено взаємозв’язки атрибутів системи НД з ЕБ АТ, 

створено метод і виконано синтез її структури, побудовано її математичну 

модель. Також здійснено розробку загальної класифікації об’єктів стандартизації 

в автомобільній галузі, НД, технічних та інформаційних засобів з управління їх 

системою. Цим визначено теоретичні засади формування комплексно 

оптимізованої достатньо повної системи НД з ЕБ АТ. 

В основу процедури комплексної оптимізації для забезпечення високої 

ефективності системи НД з ЕБ АТ покладена нова концепція, яку було 

розроблено, спираючись на виявлені у першому розділі шляхи її вдосконалення. 

Головною метою концепції встановлено врегулювання діяльності для 

забезпечення максимального значення інтегрального показника «ефект/витрати» 

АТ. Сформовано систему підпорядкованих цілей, серед яких: нормативне 

регулювання діяльності на стадіях життєвого циклу АТ (оскільки, як відомо, ЕБ 

АТ формують та реалізують на кожному його етапі); регулювання якості та 

технічного рівня АТ; забезпечення балансу показника «ефект/витрати» 

виробників та споживачів АТ. 

У якості основних принципів визначені ринковий механізм регулювання у 

поєднанні з ефективною державною економічною та нормативною політикою; 

європейська спрямованість розвитку процесів нормалізації та системи НД з ЕБ 

АТ; адаптивний підхід до гармонізації національних НД.  
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Виходячи з цього, запропоновані такі основні положення концепції: 

встановлення оптимальних меж регульованих характеристик НД з ЕБ АТ і 

строків їх введення; гармонізація національних НД на основі реальних науково-

технічних і виробничих можливостей підприємств з виходом на випереджальний 

рівень; використання комплексної оптимізації нормованих структур і параметрів 

НД з урахуванням розширення рівнів самонавчання і самоорганізації; 

формування нового нормативного простору галузі автомобільної промисловості 

та транспорту з оптимальною структурою і параметрами. 

Тоді напрямками діяльності встановлено упорядкування та уніфікація НД, 

їх гармонізація з метою уникнення протиріч та дублювання; створення НД зі 

стандартизації, підтвердження відповідності та метрологічного забезпечення для 

прискореного розвитку автомобільної галузі; формування науково-технічних 

засад створення НД з питань безпеки АТ; розроблення інформаційних баз та 

математичних моделей для вирішення завдань поліпшення техніко-економічних 

показників виробництва й ефективного використання АТ; розроблення систем 

класифікації об’єктів та суб’єктів НД з ЕБ АТ; створення науково-технічних 

засад захисту інтересів споживачів, участі підприємців України у технічному 

регулюванні у галузі АТ. 

Для вирішення подальших задач дослідження використана 

миследіяльнісна методологія. На її основі побудований системо-

миследіяльнісний комплекс (СМД-комплекс) системи НД з ЕБ АТ. Він 

складається з таких ієрархічних рівнів: світогляд; ідеали системи; часткові 

філософські та методологічні теорії; галузеві науки (теорія стандартизації, 

метрологія, кваліметрія та ін.); інженерія для забезпечення розробки, 

гармонізації і застосування НД; алгоритми діяльності при створенні та 

застосуванні системи НД для забезпечення ЕБ АТ; практика розробки, 

застосування, гармонізації та відтворення системи НД для забезпечення ЕБ АТ. 

СМД-комплекс системи НД з ЕБ АТ дозволив виділити принципи її 

існуючої доктрини (науковість, прагматизм, безпека), ідеали (прогресивність, 

оптимальність, комплексність, системність, динамічність) та сформулювати 

ознаки необхідної нормативної доктрини (табл. 1). Це дозволило визначити 

напрямки комплексного реформування системи НД з ЕБ АТ та перейти до 

вирішення задачі її структурно параметричної оптимізації. 

Для забезпечення вищої ефективності системи НД з ЕБ АТ запропоновано 

метод комплексної структурно-параметричної оптимізації, який базується на 

дедуктивному підході. Він передбачає формування достатньо повних областей 

можливих рішень і вибору з них оптимального на основі попередньо заданого 

критерію. Ця множина визначена шляхом конкретизації загальних атрибутів 
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складної системи. При цьому на першому етапі розроблені моделі її атрибутів: 

ієрархій, функцій і життєвого циклу. 

Перша з них представлена у вигляді ієрархічних рівнів діючих НД: 

міжнародного, регіонального, національного, галузевого (локального). Модель 

функцій включає основну, допоміжну та управлінську. Модель життєвого циклу 

являє собою побудовану ієрархічну структуру з диференціацією підсистем, яку 

подано на рис. 1. На ньому позначено: Д – наукові та маркетингові дослідження; 

П – проектування; И – виготовлення; С – підтвердження відповідності; З – збут; 

Н – налагодження; Т – навчання; Ф – функціонування (експлуатація); О – 

обслуговування; Р – ремонт; М – модернізація; Л – утилізація; Підг – підготовчий 

етап, Осн – основний етап, Закл – заключний етап кожній стадії життєвого циклу 

виробу. 

 

Таблиця 1 – Основні ознаки галузевих нормативних доктрин 

Назва  

ознаки 

Доктрина 

Існуюча Необхідна 

Рівень визна-

чення мети 

Система галузевих 

нормативних актів 

Суспільство, промисловість та 

транспортна галузь 

Сутність мети 

діяльності 

Забезпечення від-

повідності галузе-

вим потребам 

Забезпечення відповідності потребам 

суспільства, промисловості та 

транспортної галузі у процесі 

створення НД 

Шляхи 

досягнення 

мети 

Засвоєння певної 

сукупності систем 

НД  

Освоєння методу і комплексна 

оптимізація структур і характеристик 

НД  

Метод 

досягнення 

мети 

Вибір параметрів 

систем НД 

Формування нової комплексно 

оптимізованої структури системи НД 

з ЕБ АТ та визначення оптимальних 

термінів вводу у дію цих НД 

Інструментарій Система НД з ЕБ 

АТ 

Адаптивний механізм комплексно 

оптимізованого розвитку системи НД 

з ЕБ АТ 

Задіяні об’єкти Множина НД, 

організаційні 

структури, види 

АТ 

Система гармонізованих НД, види 

діяльності за етапами життєвого 

циклу, організаційні структури, види 

АТ 

Зв'язки з суміж-

ними галузями 

Вузькі, статичні Розширені, динамічні, адаптивні 
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Рисунок 1 – Конкретизована структурна модель життєвого циклу АТ 

 

Виділені ієрархії та конкретизована модель життєвого циклу дозволили 

поставити і вирішити задачу розвитку рівня технізації (механізації, 

автоматизації, інтелектуалізації, … , самоорганізації) об'єктів і суб'єктів системи 

НД з ЕБ АТ з використанням структур елементів періодичної системи техніки, 

зокрема її гомологічних рядів субстанціональних циклів. Так, в об’єктах системи 

НД з ЕБ АТ може бути не тільки робочий орган (текст НД), а і його 

перетворювачі (екранні, звукові, голографічні і т. п.), а також концентратор 

інформації та інші технічні елементи, які забезпечують поступове підвищення 

рівня технізації, у перспективі доводячи його до здатного до самоорганізації. 

Аналогічно виділені структурно відмінні суб’єкти системи НД з ЕБ АТ, 

призначення яких – своєчасна та якісна підготовка і введення у дію її елементів. 

Ці передумови використані для створення класифікації об’єктів та суб’єктів 

системи НД з ЕБ АТ за рівнями технізації. 

У загальній класифікації об’єкти системи НД з ЕБ АТ виділені згідно з її 

атрибутами: ієрархія, характеристики часу і функціональна приналежність. У 

якості ієрархії системи обрано класифікацію об'єктів НД з ЕБ АТ за масштабним 

показником від глобальних міжконтинентальних транспортних систем до 

елементів деталей одиничного об’єкту АТ. Як характеристики новизни та прояв 

у часі запропоновано використовувати наступну градацію розвитку змісту НД, 

представлену у табл. 2.  

 

Таблиця 2 – Класифікація НД за рівнем новизни 

Якісна оцінка Клас за рівнем новизни нК  

принципу 

застосування 

змісту символьне 

позначення 

кількісна оцінка 

випереджаючий випереджаючий В-В 7 

випереджаючий актуальний В-А 6 

своєчасний актуальний С-А 5 

своєчасний застарілий С-З 4 

застарілий актуальний З-А 3 

застарілий застарілий З-З 2 

архаїчний застарілий Ар-З 1 

архаїчний архаїчний Ар-Ар 0 

Д П И С З Н Т Ф О Р М ЛЖЦ

Осн Закл Осн Закл

Підг Осн Закл Осн Закл

Осн Закл

Осн Закл

Осн Закл

Осн Закл

Осн Закл

Осн Закл

Осн Закл

Осн ЗаклПідг Підг Підг Підг Підг

ПідгПідгПідгПідгПідгПідг



9 

За функціональною приналежністю НД були класифіковані відповідно до 

типу функції, яку вони реалізують (табл. 3). Призначення НД відображено у 

класифікації, показаній у табл. 4. 

 

Таблиця 3 – 

Класифікація НД за видами 

регульованих функцій 

Клас 

нормативу

фК  

Регульована 

функція 

1 основна 

2 управлінська 

3 допоміжна 

 

Таблиця 4 – Класифікація НД за їх 

призначенням у життєвому циклі 

Клас нормативу

кК  

Регульований етап 

життєвого циклу 

1 дослідницькі 

2 проектні 

3 виробничі 

4 експлуатаційні 

5 модернізаційні 

На основі вказаного сформована багатомірна класифікація об'єктів 

системи НД з ЕБ АТ у найбільш загальному вигляді. Вона відображає місце 

нормативів як системи у надсистемі, можливі результати їх застосування та рівні 

ефективності і дозволяє своєчасно виявити й замінити застарілі НД на нові 

актуальні та випереджальні. Розроблена класифікація є основою для 

структурного синтезу системи НД з ЕБ АТ та її конкретизації. 

Для формування повної (у межах прийнятої класифікації) структури на 

другому етапі множина можливих рішень була представлена у вигляді векторно-

матричної тривимірної моделі даних, що реалізована в ієрархії: 

 

321 ,, iiiaA  ,      (1) 

 

де А – матриця ієрархічної структури системи НД з ЕБ АТ; 
321 ,, iiia  – елемент 

матриці А; mi ,...,11   кількість етапів життєвого циклу; ni ,...,12   кількість 

ієрархічних рівнів; ki ,...,13   кількість функцій. 

Тоді матриця А представлена у вигляді: 
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У загальному вигляді перерізом матриці (1) є множина елементів з 

координатами  321 i,i,i . При цьому були виділені такі рівні розбиття: 

− перерізів першого рівня буде m :         323232 ,,,...,,,2,,,1 iimiiii ; 

− перерізів другого рівня буде nm :         333 ,,,...,,2,1,,1,1 inmii ; 

− перерізів третього рівня буде knm  :         knm ,,,...,2,2,1,1,1,1 . 

Звідси, перерізи цієї моделі є двовимірними матрицями за такими 

ознаками: нормативне регулювання етапів життєвого циклу за ієрархічними 

рівнями, етапи життєвого циклу за функціями, функції за ієрархічними рівнями.  

Кожному перерізу останнього рівня даної тривимірної матриці були 

зіставлені значення її елементів, що містяться на цьому щаблі. Усі перерізи усіх 

рівнів із зіставленими значеннями зведено до вигляду ієрархічної структури, яка 

являє собою граф, поданий на рис. 2. При такому представленні ця структура 

визначається сукупністю повних шляхів графу. 

 

 
Рисунок 2 – Ієрархічна структура тривимірної матриці нормативного 

регулювання життєвого циклу АТ 

 

Виходячи з цього, елементом ієрархічного представлення тривимірної 

матриці (1) є повний шлях цієї структури  
3213,2,1

,,321 ,,, iiia aiiiV
iii
 , який також 

відображає її внутрішні та зовнішні взаємозв’язки для розглянутої системи НД з 

ЕБ АТ. Тоді ієрархічне представлення тривимірної матриці (1) визначено як 

структуру  knmTA ,,3  , яку задано сукупністю її елементів 
3,2,1

3

iiiaA VT  .  

Розглянуті у першому розділі НД з ЕБ АТ вносять вагомий вклад у 

побудовану ієрархічну структуру і складають 18,75 % від загальної кількості НД 

з АТ. 

Оскільки кожний елемент knma ,,  побудованої ієрархічної структури 

представляє один НД з множини можливих, вона може бути оптимізована 

шляхом вибору оптимальних значень її елементів за деяким критерієм. З цією 

1 2 3

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 рівень

2 рівень

3 рівень

Значення
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метою був розроблений метод комплексної адаптивної оптимізації структури і 

характеристик системи НД з ЕБ АТ. Він передбачає, що кожному елементу knma ,,  

ставиться у відповідність значення розрахованого критерію, які на етапі 

формування матриць задані не повністю. Для вибору з них оптимального 

варіанту необхідно виконати параметричну оптимізацію системи НД з ЕБ АТ. 

У третьому розділі здійснено постановку і запропоновано алгоритм 

вирішення задачі комплексної оптимізації системи НД з ЕБ АТ. Розроблено 

метод застосування адаптивного підходу до оновлення значень її параметрів на 

основі моделей, що дозволяють розраховувати зміни вимог НД у цій галузі. 

Також складено проект стандарту щодо визначення доцільності впровадження 

нового НД. 

При постановці і вирішенні задачі комплексної (структурно-

параметричної) оптимізації вимог НД і термінів їх вводу у дію послідовно 

розв’язані такі завдання: 

 вибір і формулювання мети, визначення критерію оптимальності; 

 вибір призначення і функцій документу; 

 урахування обмежень; 

 визначення способу досягнення мети при врахування обмежень. 

У заданих умовах адаптивний підхід був визначений як такий, що 

передбачає своєчасні зміни вимог НД до об'єктів стандартизації відповідно до 

розробленої їх класифікації. Метою запропонованого алгоритму є досягнення 

вищої ефективності, яка моделюється критерієм оптимальності, що відображає 

економічний функціонал. Необхідність застосування таких критеріїв зумовлена 

прагненням отримувати максимальну вигоду з урахуванням реальних обмежень. 

Модель цільової функції у загальному вигляді була сформульована, 

зважаючи на таке. Для виробників і споживачів продукції важливим є 

забезпечення умови, за якої співвідношення корисного ефекту до витрат, що 

залежать від значень характеристик продукції та вимог НД, наближається до 

максимуму. 

На першому етапі це завдання було вирішене у рамках спрощеної лінійної 

моделі, що відповідає сталості ефекту виробників та дозволяє знайти аналітичне 

рішення. Тоді значення критеріїв оптимальності для діючого nJ  та нового 1nJ  

НД були визначені з урахуванням значущості ролі виробників і споживачів, яку 

відображено ваговим коефіцієнтом α, що може мати значення від 0 до 1 (у роботі 

подано послідовність його визначення експертним методом): 
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де 
сп

nЕ , 
вир
nЕ  – ефекти, одержувані споживачами і виробниками 

відповідно, 
сп

nВ , 
вир
nВ  – витрати споживачів і виробників для отримання 

зазначених ефектів, k – коефіцієнт трансформації 
вир
nВ  у 

сп

nЕ , 
вирВ  – змінення 

вир
nВ , пов'язані з переходом на новий норматив. 

На рис. 3 показано змінення значень 1nJ  у залежності від 
вирВ , а також 

графіки цільових функцій для споживачів і виробників при α=0,5 і k=0,5. Тут і 

далі по осі абсцис відкладено значення 
вирВ  у частках від 

вир
nВ , по осі ординат 

– значення 1nJ  як частку від 
сп
n

сп

n ВЕ . На рис. 4 та 5 показано залежності 1nJ  

від змінення k,
вирВ  та α, 

вирВ  відповідно.  

 

Рисунок 3 – Змінення значень 1nJ  і залежності від 
вирВ  

 
Рисунок 4 – Залежність функції 1nJ  від змінення коефіцієнта k при α=0,5 
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Рисунок 5 – Залежність функції 1nJ  від змінення коефіцієнта α при k=0,5 

 

Наведені графіки показують наявність екстремуму критерію 

оптимальності 1nJ  за 
вирВ , який зміщується у залежності від величини 

коефіцієнта k. Граничні значення цього критерію знаходяться на межі області 

допустимих значень. 

На другому етапі критерій оптимальності (5) був сформульований для 

більш складного випадку одночасного змінення витрат і отримуваного ефекту 

виробників. Ці умови можуть бути реалізовані на прикладі використання 

інновацій, які одночасно підвищують технічний рівень, ефективність та якість 

продукції та зменшують витрати виробників. Якщо залежність ефекту 

виробника від величини його витрат на застосування нових нормативів лінійна 

(з коефіцієнтом k2), тоді: 
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Аналіз отриманої моделі вказує на необхідність проведення державою 

такої регуляторної політики, за якої виробникам АТ надавалися б економічні 

преференції, що стимулюють їх до збільшення 
вирВ . Значення 1nJ може бути 

також підвищено за рахунок збільшення коефіцієнта k2, який характеризує якість 

застосованих інновацій, та оптимізації коефіцієнта k1, який відображає розподіл 

одержаного ефекту між виробником і споживачем. 

Отримані моделі (4) та (5) дозволяють встановити, наскільки загальний 

корисний ефект від застосування нового НД перевищує сумарні витрати і 

зробити висновки про доцільність його впровадження. Рух за алгоритмом 
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продовжується, поки 12   nn JJ . Ця нерівність являє собою обмеження цільової 

функції і відображає доцільність введення нових нормативів. 

Існуючі методи формування, перегляду та прийняття НД не враховують 

реальні можливості підприємств з виробництва нової продукції, що істотно 

впливає на її якість і конкурентоспроможність. Розроблений адаптивний 

алгоритм дозволяє значною мірою усунути цей недолік, а також встановити 

оптимальний період прийняття НД та, як наслідок, внести рекомендації щодо 

визначення доцільності впровадження його у виробництво. З цією метою був 

розроблений проект НД, де доцільність впровадження нового нормативу 

запропоновано визначати за середнім значенням критеріїв оптимальності для 

кожного підприємства галузі: 
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де m – кількість підприємств галузі, для яких розраховано критерій 

оптимальності при дії нового 1nJ  та попереднього nJ  нормативів; q – ваговий 

коефіцієнт для кожного підприємства галузі, що його було залучено до 

розрахунків; ip  та Р – кількість автомобілів на певному підприємстві та загальна 

кількість автомобілів усіх підприємств, для яких проводилися розрахунки, 

відповідно. 

Проект розробленого НД також містить метод розрахунку складових 

критерію (4) та таблицю з його вибору для попереднього аналізу доцільності 

його впровадження. 

Для упорядкування процесів пошуку комплексно оптимального рішення у 

залежності від виду інновацій, що використовуються при виробництві та 

експлуатації АТ з метою підвищення показників ЕБ, запропонована їх спеціальна 

класифікація. В її основу покладено структурний вплив коефіцієнтів k1, k2, k3 на 

значення критерію оптимальності 1nJ . Виділено види інновацій, які впивають 

диференційовано на кожен з вказаних коефіцієнтів та їх парні і тріадні 

поєднання. Значення кожного з коефіцієнтів запропоновано розраховувати за 

допомогою ітеративного алгоритму для кожного варіанту структурно відмінного 

впливу.  

У четвертому розділі проведено експериментальні дослідження та 

апробація удосконаленої системи НД з ЕБ АТ, виконано обробку результатів та 
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сформульовано рекомендації щодо практичного застосування оптимізованої 

системи на підприємстві. У цьому ж розділі наведено інформацію про 

впровадження результатів дослідження у виробництво й експлуатацію АТ. 

Проведено експериментальне дослідження відповідності двигунів ГАЗ 560 

і ЗМЗ 405 екологічним стандартам «євро» за допомогою європейського їздового 

циклу і моторного випробувального стенду в Інституті проблем 

машинобудування ім. А.Н. Підгорного. Встановлено, що новітні аналоги 

вказаних двигунів відповідають екологічним вимогам та можуть бути 

застосовані при оновленні парку АТ. 

Виконано апробацію розробленого адаптивного підходу з метою 

встановлення оптимальних строків впровадження нових норм для 

КП «Харківводоканал». Це підприємство має 316 од. АТ, що її стосуються норми 

«євро». Це складає 69 % від усіх засобів транспорту підприємства. З 

представленої вибірки нормам «євро 4» відповідають 2,2 %, «євро 3» – 8,9 %, 

«євро 2» – 8,9 %, «євро 0» – 80 %.  

Розроблений адаптивний підхід дозволив розрахувати критерій 

оптимальності 1nJ  за формулою (4) при α=0,5 для випадків уведення норм 

«євро» за різних умов у дійсний строк, на рік раніше та на рік пізніше. При цьому 

коефіцієнт k був розрахований як співвідношення середньо гармонічного вимог 

наступного НД до попереднього. Результати розрахунків наведено у табл. 5. 

 

Таблиця 5 – Значення критерію оптимальності 1nJ  для 

КП «Харківводоканал» 

1nJ  при введенні невідкладно з оновленням агрегатів 

норми «євро 2» «євро 3» «євро 4» «євро 5» 

коефіцієнт k 0,42831 0,40184 0,48574 0,80122 

у дійсний строк 0,96240 0,94145 0,96708 0,99960 

на рік раніше 0,97495 0,94252 0,96700 0,99960 

на рік пізніше 0,95480 0,94160 0,98770 0,99964 

1nJ  при введенні невідкладно з частковим оновленням агрегатів 

у дійсний строк 0,96240 0,99889 0,99170 0,99953 

на рік раніше 0,97495 0,99893 0,99089 0,99954 

на рік пізніше 0,95480 0,99889 1,02864 0,99959 

1nJ  при введенні невідкладно з оновленням агрегатів без впровадження 

«євро 3» 

коефіцієнт k 0,42831 - 0,69239 0,80122 

у дійсний строк 0,96213 - 1,09435 0,99954 

на рік раніше 0,96742 - 1,09275 0,99954 

на рік пізніше 0,96133 - 1,16024 0,99959 
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За цими значеннями були побудовані графіки критерію оптимальності 

1nJ  за умови своєчасного введення норм «євро» на підприємстві з оновленням 

агрегатів автомобільної техніки (рис. 6.а), з частковим її оновленням (рис. 6.б) та 

без введення «євро 3» (рис. 6.в). Останній випадок відповідає реальному стану. 

 

 
а)       б) 

 
в) 

а) невідкладно з оновленням агрегатів; б) невідкладно з частковим оновленням 

агрегатів; в) невідкладно з оновленням агрегатів без впровадження «євро 3» 

Рисунок 6 – Критерій оптимальності для КП «Харьківводоканал» при введенні 

екологічних норм «євро»:  

 

Порівнюючи значення 1nJ , в усіх розглянутих випадках, встановлено, що 

«євро 2» доцільно було вводити на рік раніше, «євро 4» – на рік пізніше, строк 

введення «євро 3» та «євро 5» залежить від варіанту прийнятої стратегії 

застосування попередніх і наступних норм. У розглянутих умовах критерій 

оптимальності введення «євро 2» і «євро 5» істотно не змінився. Однак, 

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

євро 2 євро 3 євро 4 євро 5

J n
+

1
, 
×

Е
 сп

n
/ 

В
 сп

n

реально на рік раніше на рік пізніше

0,9

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

євро 2 євро 3 євро 4 євро 5
J n

+
1

, 
×

Е
 сп

n
/ 

В
 сп

n

реально на рік раніше на рік пізніше

0,9

0,95

1

1,05

1,1

1,15

євро 2 євро 4 євро 5

J n
+

1
, 
×

Е
 сп

n
/ 

В
 сп

n

реально на рік раніше на рік пізніше



17 

ефективність впровадження «євро 4» могла б підвищитися на 6,23-19,98 %. У 

зв’язку з цим для КП «Харківводоканал» є доцільним розвиток останнього 

сценарію, на основі якого був складений графік (рис. 7) впровадження норм 

«євро» для цього підприємства. 

 

 

____ – строки впровадження, встановлені у діючих НД, ----- – пропоновані 

строки впровадження, …… – дата, до якої повинні бути виконані умови 

асоціації з ЄС 

Рисунок 7 – Графік впровадження норм «євро» на КП «Харківводоканал» 

 

Тоді, для отримання максимального ефекту строки введення норм «євро» 

для розглянутого підприємства повинні бути такими: «євро 2» – 2005, «євро 3» – 

не впроваджувати, «євро 4» – 2015, «євро 5» – 2019, «євро 6» – 2026 рр.  

Застосувавши цей підхід до достатньо репрезентативної вибірки 

підприємств та виконавши розрахунки згідно з розробленим проектом 

стандарту, можна скласти графік впровадження цих норм на національному рівні 

як поправку до «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, 

дизельного, суднових та котельних палив» у п. 26 «Встановлення строку 

введення в обіг автомобільних бензинів та дизельного палива». 

В умовах виконання Україною «Угоди про асоціацію з ЄС», розроблений 

підхід раціонально використовувати підприємствами для визначення 

доцільності застосування нового НД з метою встановлення відповідності 

виробничих можливостей підприємства оновленим вимогам виготовлення 

продукції. У випадку введення нових технічних регламентів, які містять 

обов’язкові вимоги до продукції, застосування цього підходу дозволить 

визначити оптимальні терміни вводу НД на національному рівні та отримати за 
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рахунок цього значне підвищення загальної ефективності системи НД з ЕБ АТ. 

У запропонованому проекті стандарту підприємства викладено порядок 

розрахунків для обох випадків. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Виконані дослідження дозволили вирішити суттєву для автомобільної 

галузі науково-практичну задачу удосконалення методів формування системи 

нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки шляхом 

оптимізації структури, параметрів та термінів вводу у дію її елементів. 

1. У результаті аналізу наукової літератури з теми дослідження були 

визначені основні шляхи і напрямки вдосконалення системи нормативних 

документів з екологічної безпеки автомобільної техніки. Серед них: 

− забезпечення повноти структури розглянутої системи; 

− використання оптимальних значень вимог нормативних документів;  

− гармонізація вимог нормативних документів з європейськими;  

− адаптація термінів введення у дію нормативних документів;  

− прискорення інноваційного розвитку автомобільної техніки. 

2. На основі виявлених зовнішніх і внутрішніх зв’язків розроблено метод 

синтезу ієрархічної структури системи нормативних документів з екологічної 

безпеки автомобільної техніки. Він передбачає постановку у відповідність 

базовим атрибутам цієї системи їх конкретизованих моделей, що дозволяє 

забезпечити повну множину можливих її структурних рішень шляхом 

призначення кожному елементу оптимального нормативного документа. 

Розглянуті у першому розділі нормативні документи з екологічної безпеки 

автомобільної техніки заповнюють 18,75 % її загальної ієрархічної структури. 

3. Створено метод комплексної адаптивної оптимізації структури та 

характеристик системи нормативних документів з екологічної безпеки 

автомобільної техніки. Він дозволяє обирати види нормативних документів та 

оптимальні значення їх параметрів для кожного елемента побудованої 

ієрархічної структури за критерієм «ефект / витрати». Встановлено, що за 

ринкових умов суттєве його зростання можливе у разі збільшення витрат 

виробників не менше, ніж у двічі. А при збільшенні витрат виробників у тричі 

показник «ефект / витрати» може зрости на 22 % від мінімального. 

4. Розроблений метод апробований на прикладі нормування вмісту 

шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобільних бензинових та 

дизельних двигунів серій ГАЗ 560 і ЗМЗ 405, що містяться в екологічних нормах 

«євро 2, 3, 4, 5». Встановлено, що його застосування може підвищити 

інтегральний показник «ефект / витрати» на 6 - 20 %.  
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5. Запропоновані математичні моделі дозволили визначити оптимальні 

терміни впровадження цих нормативних документів та скласти відповідний 

графік. Ці моделі також можуть бути застосовані для гармонізації нормативних 

документів як окремих підприємств, так і галузі у цілому. 

6. Для розширеного застосування результатів дослідження розроблено та 

передано на підприємство проект стандарту СОУ «Настанова щодо визначення 

доцільності впровадження нормативних документів». Він передбачає 

встановлення відповідності виробничих та експлуатаційних можливостей 

підприємства умовам виготовлення продукції за вимогами нормативного 

документа, який пропонується до впровадження. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Букрєєва О. С. Удосконалення методів формування системи нормативних 

документів з екологічної безпеки автомобільної техніки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення. – Національний науковий центр «Інститут метрології», Харків, 2016. 

Дисертація присвячена вирішенню науково-практичної задачі 

удосконалення методів формування системи нормативних документів з 

екологічної безпеки автомобільної техніки шляхом оптимізації її структури, 

параметрів та термінів вводу у дію її елементів. На основі системного аналізу 

обґрунтовані можливі шляхи та напрямки вдосконалення цієї системи. Виявлені 

зовнішні та внутрішні взаємозв’язки розглянутої системи нормативних 

документів, які визначають екологічність та інтегральний показник 

«ефект/витрати» автомобільної техніки, що дозволило розробити метод та 

виконати повний ієрархічний структурний синтез цієї системи. Створено метод 

комплексної адаптивної оптимізації структури і характеристик системи 
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нормативних документів з екологічної безпеки автомобільної техніки, що 

дозволяє обирати оптимальні нормативні документи для кожного елемента 

побудованої ієрархічної структури шляхом визначення показника «ефект / 

витрати». Удосконалені класифікації об’єктів та суб’єктів системи нормативних 

документів з екологічної безпеки автомобільної техніки за рахунок уведення до 

складу класифікаційних ознак частини періодичної системи технічних 

елементів. 

Ключові слова: нормативні документи, автомобільна техніка, 

інтегральний показник якості, екологічна безпека, метод синтезу структури. 
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Букреева О. С. Усовершенствование методов формирования системы 

нормативных документов по экологической безопасности автомобильной 

техники. – Рукопись. 

Диссертация на соискания ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое 

обеспечение. – Национальный научный центр «Институт метрологии», Харьков, 2016. 

Диссертация посвящена решению научно-практической задачи 

совершенствования методов формирования системы нормативных документов 

по экологической безопасности автомобильной техники путем оптимизации ее 

структуры, параметров и сроков ввода в действие ее элементов. 

В результате анализа научной литературы установлено, что в отрасли 

существует структурная ограниченность и фрагментарность системы 

нормативных документов по экологической безопасности автомобильной 

техники. Действующие нормативы недостаточно отражают специфику видов 

автомобильной техники, изменений в структуре производства и эксплуатации, 

потребностей интеграции Украины в ЕС, перехода к добровольному 

применению стандартов. Установлено, что для усовершенствования системы 

нормативных документов по экологической безопасности автомобильной 

техники необходимо создание метода синтеза ее иерархической структуры, 

усовершенствование метода адаптивного регулирования сроков пересмотра и 

введения в действие национальных нормативов.  

На основе этого были определены основные пути и направления 

совершенствования системы нормативных документов по экологической 

безопасности автомобильной техники. Это обеспечение полноты структуры 

системы; использование оптимальных значений требований нормативных 

документов; гармонизация этих требований с европейскими; адаптация сроков 
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ввода в действие нормативных документов; ускорение инновационного развития 

автомобильной техники. 

Для обеспечения высокой эффективности системы нормативных 

документов по экологической безопасности автомобильной техники предложен 

метод ее комплексной структурно-параметрической оптимизации на основе 

выявленных внутренних и внешних взаимосвязей. Он предусматривает 

формирование достаточно полных областей возможных решений и выбор из них 

оптимального на основе предварительно заданного критерия. Это множество 

определено путем конкретизации общих атрибутов сложной системы. Для этого 

разработаны модели иерархий, функций и жизненного цикла. 

Выделенные иерархии структуры позволили составить комплексную 

классификацию объектов стандартизации автомобильной отрасли, нормативных 

документов, технических и информационных средств управления их системой за 

счет ввода в состав классификационных признаков гомологических рядов 

периодической системы технических элементов. Указанным сформирована 

многомерная классификация объектов системы нормативных документов по 

экологической безопасности автомобильной техники в наиболее общем виде. 

Это позволило выполнить формализованный структурный синтез этой системы. 

Для формирования ее полной структуры множество возможных решений 

представлено в виде векторно-матричной трехмерной модели данных. Каждый 

элемент этой структуры был связан с критерием оптимальности. Для 

выполнения процедуры комплексной оптимизации, параметризации объектов, 

определения границ возможных значений параметров системы нормативных 

документов по экологической безопасности автомобильной техники и их 

ранжирования предложены аналитические зависимости. 

Создан метод комплексной адаптивной оптимизации системы 

нормативных документов по экологической безопасности автомобильной 

техники, который позволяет выбирать виды нормативных документов и 

оптимальные значения их параметров для каждого элемента построенной 

иерархической структуры по критерию «эффект/затраты». Он также позволяет 

установить, насколько общий полезный эффект превышает суммарные расходы 

и сделать выводы о целесообразности внедрения нового норматива.  

Проведены экспериментальные исследования и апробация 

усовершенствованной системы нормативных документов по экологической 

безопасности автомобильной техники. Построен график внедрения 

экологических норм «евро» на КП «Харьковводоканал». Установлено, что 

применив аналогичный подход к достаточно репрезентативной выборке 

предприятий отрасли можно определить оптимальные сроки ввода нормативов 
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и получить за счет этого значительное повышение общей эффективности этой 

системы. 

Для расширенного применения результатов исследования разработан 

проект стандарта по определению целесообразности внедрения в производство 

нового нормативного документа. Он предусматривает установление 

соответствия производственных и эксплуатационных возможностей 

предприятия условиям изготовления продукции по требованиям предлагаемого 

к внедрению нормативного документа и экономического обоснования сроков его 

ввода в действие. 

Ключевые слова: нормативные документы, автомобильная техника, 

интегральный показатель качества, экологическая безопасность, метод синтеза 

структуры. 

 

ABSTRACT 

 

Bukrieieva O.S. Improvement of methods of forming the system of regulations 

on environmental safety of automotive vehicles. – Manuscript. 

A thesis for the Candidate degree of technical sciences by specialty 05.01.02 – 

standardization, certification and metrological support. – National Scientific Centre 

“Institute of Metrology”, Kharkiv, 2016. 

The thesis is dedicated to solving a scientific and practical task of improving 

methods of forming the system of regulations on environmental safety of automotive 

vehicles by optimizing its structure, parameters and timing of entry into force of its 

elements. Based on a systematic analysis, we proved possible ways and directions of 

improving this system. We identified internal and external relationships of the 

considered system of regulations that define ecological compatibility and integrated 

“effect/costs” indicator of automotive vehicles that allowed developing a method and 

performing a full hierarchical structural synthesis of this system. A method of complex 

adaptive optimization of the structure and characteristics of the system of regulations 

on environmental safety of automotive vehicles was created, which allows choosing 

the optimal regulations for each element of the hierarchical structure by the 

determination of the “effect/costs” indicator. Classifications of objects and subjects of 

the system of regulations on environmental safety of automotive vehicles were 

improved through the introduction of a part of the periodic technical elements system 

in the classification characteristics. 
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