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Що нового у сфері детекції брехні 
у Ваших ексклюзивних країнах?

Як відомо, компанія «Арго�А» є ексклюзивним
представником провідного світового виробника
поліграфів – Lafayette Instrument Company
(США) в Україні, Молдові, Білорусі, Грузії, Азер�
байджані. Однією з грандіозних новин останніх
днів є підписання президентом Молдови, Воло�
димиром Вороніним, закону про застосування
детектора брехні під час прийому на державну
службу. Цей закон був розроблений для захисту
державних інтересів, національної безпеки, бо�
ротьби з корупцією та протекціонізмом. Проце�
дуру добровільного й обов’язкового тестування
на поліграфі пройдуть чиновники кандидати на
роботу в силових структурах – МВС, Державної
служби охорони, міністерства оборони, Центру
по боротьбі з економічними злочинами й коруп�
цією, Служби інформації і безпеки, Митної і при�
кордонної служб, прокуратури, Департаменту
пенітенціарних закладів. Поліграфна перевірка
буде обов’язковою, якщо чиновник буде мати
доступ до інформації, яка представляє держав�
ну таємницю, таємницю слідства. Готовність
Молдови інвестувати значні кошти у сферу де�
текції брехні (придбання поліграфів, підготовка
поліграфологів тощо) підкреслює їх повне розу�
міння високої ефективності поліграфів та ко�
ристь, яку вони здатні принести суспільству
Молдови. Упевнений, що ця подія створить по�
тужний резонанс і позитивний вплив на подаль�
шу інтеграцію методів психофізіологічної детек�
ції брехні у діяльність силових структур України
та інших країн. 

Як Ви сприймаєте замовні 
статті проти Вас, які з’являються 
в Інтернеті?

Я їх ніколи не читаю – вони не заслуговують
моєї уваги. Ці «статті» написані ментальними
карликами і розраховані на їм подібних. Знаю
від друзів, що за цими статтями стоять брехли�
ві особи, які підозрюють інших тільки тому, що
самі здатні на неетичні речі. Як гласить один ві�
домий вислів: «Чим менше ми знаємо, тим
більше підозрюємо». Чув, наприклад, що один з
авторів «статей» називає мене наркоманом. Ду�
маю, що людям із здоровим глуздом помітно,
дивлячись на мій зовнішній вигляд, що я веду
здоровий спосіб життя. Я регулярно займаюся
спортом, ніколи не вживав і не вживаю алкого�
лю, за все життя жодного разу не запалив ци�

гарки. Чи заслуговують такі «шедеври» уваги
будь�якої інтелектуальної людини? Чув також,
що один з авторів трубить на всю Україну, нап�
риклад, що Індіанський поліграфологічний інс�
титут (з яким ми співробітничаємо) взагалі не
існує. Цікаво, що цей автор не пише ці речі на
англійській мові в пресі цивілізованих країн,
відкрито вказуючи своє справжнє ім’я. Чому?
Тому, що у США, наприклад, де Індіанський по�
ліграфологічний інститут щороку сплачує по�
датки дяді Сему та збагачує цю країну, такі пуб�
лічні заяви не пройшли б безкарно й суд змусив
би брехуна відшкодувати цьому інституту суму
за дефамацію. Американці інтерпретують по�
дібні ситуації й увагу «письменників», як індика�
тор успіху тих, про кого пишуть. Я  погоджуюсь
з ними.

Як поясните шалений успіх програми
«Тільки правда»?

Факторів успіху програми безліч – талант ве�
дучого Андрія Доманського, професійність ко�
лективу «Нового каналу», відомі й пересічні
учасники, гострота й реальність шоу, спрага
глядачів до чогось свіжого (усі втомились від
політики), бажання глядачів знати правду про зі�
рок, інтерес глядачів до детектора брехні,
об’єктивність і безпристрастність до учасників із
боку поліграфолога, незважаючи на їхній соці�
альний статус і матеріальне становище.

Як впливає глобальна економічна
криза на детекцію брехні у світі?

Ефект кризи різний у різних країнах. Узагаль�
нювати можна, але краще аналізувати окремо
ситуацію у кожній країні. Наприклад, Україна й
Колумбія більше інших країн постраждали від
світової фінансової кризи. Детекція брехні про�
довжить мати успіх у приватному секторі Укра�
їни, але не впевнений, що на даному етапі дер�
жавний сектор матиме достатньо коштів на
придбання великої кількості поліграфів та на
підготовку поліграфологів. У Колумбії, з іншого
боку, детекція брехні у приватному секторі
продовжить розвиватися середніми темпами, а
у державному секторі – надзвичайно інтенсив�
но. Колумбія швидко вийшла на рівень світових
лідерів у сфері детекції брехні. Економічні кри�
зи лише допомагають розвитку цієї сфери у Ко�
лумбії. Мексика, наприклад, переживає турбу�
лентні часи – безпрецедентний рівень бру�
тальної злочинності, песо обезцінюється, су�
цільна криза скізь...окрім сфери детекції брех�
ні (поміж кількох інших). Моя знайома полігра�
фолог із Мехіко має власну успішну компанію,
на якій працює одинадцять поліграфологів. Во�
на постійно отримує державні контракти на пе�
ревірку тисяч держслужбовців і заробляє сотні
тисяч доларів у рік лише на перевірках. Мекси�
ка вже довгий час займає другу позицію у світі
по кількості закуплених (у США) поліграфів. У

цьому році, президент Мексики оголосив бо�
ротьбу злочинності, тому країна інвестує міль�
йони доларів на продукцію безпеки, у тому
числі – поліграфи виробництва Lafayette Instru�
ment Company. Якщо узагальнити, то подібна
тенденція спостерігається у більшості країн
світу. Детектор брехні, без перебільшення, 
допомогає рятувати світ.   

Яка Ваша думка про ситуацію 
з вимірювачем швидкості «Візир»?

Я не експерт даної продукції, але, думаю, що
Харківські науковці на правильному шляху,
стверджуючи, що «Візир» бреше. Скажу одну 
річ – Росія не США. Я бажаю Росії успіхів у роз�
робці й виробництві найкращої продукції у світі,
але реалії такі, що краще американців фактично
ніхто не може виробити високоякісної продукції
безпеки. Коли мова йде про поліграф, то відо�
мо, що американські поліграфи Lafayette най�
кращі у світі. Коли мова йде про вимірювачі
швидкості, то слід звернутися до американців 
за кращою продукцією. Я не експерт, але
пам’ятаю, що перший вимірювач швидкості був
створений у штаті Іллінойс ще на початку 
1950�х років. Для поліграфологів додам, що
штат Іллінойс, а саме місто Чикаго, довгий час
було столицею поліграфології світу. Чому? То�
му, що там панувала надмірна злочинність в еру
відомого гангстера Аль Капоне. Якщо Україна
заінтересована в озброєнні міліції найкращими
вимірювачами швидкості, то українцям слід
співпрацювати з американцями. Раджу зверну�
тися до американської компанії Argo�A Security
(www.argoasecurity.com). Ця компанія пропонує
унікальну продукцію безпеки й з радістю поре�
комендує й запропонує найкращі американські
прилади.

«АРГО�A»

ДЕТЕКТОР БРЕХНІ
РЯТУЄ СВІТ
Інтерв’ю з відомим українським поліграфологом, директором компа�
нії «АРГО�А», Президентом Міжнародної ліги поліграфологів, Прези�
дентом Міжнародної асоціації поліграфологів, членом Американської
асоціації поліграфологів, Воликом Андрієм Миколайовичем.

ДЕТЕКЦІЯ БРЕХНІ
Перевірки на поліграфі

●● осіб, яких приймають на роботу
●● періодичні/планові працюючого персоналу
●● вибіркові/позапланові працівників
●● під час службових розслідувань

Продаж поліграфів компанії Lafayette
Instrument Company (США)
Підготовка поліграфологів від IPI (США)

тел. (044) 227649667, (067) 719620688
www.argo6a.com.ua;

e6mail: info@argo6a.com


