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Яку нову продукцію пропонуєте 
поліграфологам?

Разом із американською компанією з безпе�
ки, Argo�A Security, ми першими у світі виріши�
ли запропонувати прилади для поліграфологів,
які могли б забезпечити тишу для суб'єкта під
час поліграфологічної перевірки, а також систе�
му забезпечення конфіденційності поліграфоло�
гічного обстеження. Тихе середовище, без від�
волікаючих факторів, є обов'язковою вимогою
при проведенні поліграфологічного обстеження.
Згідно зі Стандартами практики Міжнародної лі�
ги поліграфологів, Американської асоціації по�
ліграфологів та Міжнародної асоціації полігра�
фологів «умови проведення поліграфологіч�
ної перевірки повинні виключати наявність будь�
яких відволікаючих факторів, що перешкоджа�
ють здатності особи, яка перевіряється, адек�
ватно фокусуватися (на запитаннях поліграфо�
лога) протягом процесу тестування на детекторі
брехні». Компанії «Арго�А» та «Argo�A Security» є
єдиними у світі постачальниками даної продук�
ції для поліграфологів. Система звукового маску�
вання для поліграфологічної перевірки, модель
АА87169 – недороге, високоякісне вирішення
проблеми відволікаючого шуму, що втримує 
шуми на мінімальному рівні, і тим самим, допо�
магає створенню оптимального середовища для
проведення поліграфологічного обстеження. Для
досягнення повної конфіденційності під час про�
ведення перевірки за межами професійно облад�
наних поліграфологічних офісів, рекомендуємо
поліграфологам Поліграфологічний портативний
комплект захисту від прослуховування, модель
АА87170. Даний комплект є самодостатньою,
компактною, портативною системою захисту від
несанкціонованого прослуховування, розробле�
ною для використання за межами стандартного
поліграфологічного офісу. Це обладнання дає
можливість забезпечити безпеку приміщення від
підслуховування (людське вухо), електронного
прослуховування, а також від найсучасніших тех�
нологій витягу сигналу. Ви можете знайти деталь�
ну інформацію щодо даної продукції на російсько�
мовних сторінках сайту американської компанії
Argo�A Security – www.argoasecurity.com.

Чому Ви пропонуєте лише 
американську продукцію та освіту?

Я не є прихильником чи адвокатом усього
американського, а відштовхуюсь виключно від
фактів і прагматизму. На даному етапі амери�

канська компанія Lafayette Instrument Company
є світовим беззаперечним гегемоном вироб�
ництва поліграфів (контролює 90% світового
ринку поліграфів) із кришталевою репутацією,
тому здоровий глузд підказує нам асоціювати�
ся з лідером. Логіка проста – якщо хочеш бу�
ти успішним, оточуй себе успішними людьми.
Компанія Арго�А є ексклюзивним представни�
ком Lafayette Instrument Company в Україні,
Молдові, Білорусі, Грузії та Азербайджані. На�
ші сентименти розділяє більшість бажаючих
придбати поліграф як в Україні, так і в близько
ста країнах світу, де використовується детек�
тор брехні. Приємно, що все більше інтересу
до комп'ютерних поліграфів Lafayette Instru�
ment Company проявляють відповідні державні
структури України. Те ж саме стосується аме�
риканської освіти; ми представляємо в Європі
Індіанський поліграфологічний інститут із США.
Чому США а не України чи Росії? Тому, що аме�
риканська освіта є найкращою загальновизна�
ною освітою у світі. Щоби не бути голослів�
ним, пропоную зайти на сайт www.webomet�
rics.info з метою ознайомлення зі світовою іє�
рархією ВУЗів – точніше 6000 найкращих уні�
верситетів світу. Перші 21 позиції займають
американські університети. Із 50 перших най�
кращих університетів світу 40 є американськи�
ми. Доречі, я мав нагоду навчатися в амери�
канському університеті Purdue University, що
посідає 20 місце серед 6000 найкращих уні�
верситетів світу. Мій брат має два звання ма�
гістра отримані в цьому відомому університе�
ті. Для контрасту, найвідоміший російський
ВУЗ – Московський державний університет
імені М. В. Ломоносова, поодиноко із росій�
ських ВУЗів, посідає 188 місце. Наш найелітні�
ший і найвідоміший український навчальний
заклад – Київський національний університет
імені Тараса Шевченка знаходиться на 1613
місці. Що стосується освіти з детекції брехні –
ситуація ідентична. Отже, коли українські, ро�
сійські чи африканські компанії та навчальні
заклади почнуть пропонувати кращу продукцію
й освіту ніж американці, ми розглянемо мож�
ливість нашої тісної співпраці з ними. Один ка�
ліфорнійський бізнесмен поділився якось зі
мною мудрими словами: «Для мене не існують
ні білі, ні чорні, ні жовті люди; для мене – всі
зелені (натякаючи на доляри)». Це досить ко�
ректна, ліберальна, твереза й прагматична фі�
лософія для людей бізнесу.

Чи існують в Україні проблеми етики
поліграфологів?

Проблеми етики й моральних цінностей про�
низали всі сфери нашого суспільства; полігра�
фологія не є виключенням, хоча ситуація у на�
шій сфері зовсім небезнадійна. Нещодавно бу�
ло проведене розслідування діяльності «поліг�
рафістів» (наголошую – не поліграфологів), які

вимагали хабаря в осіб, яких вони погрішно
протестували. Ці «поліграфісти» з російськими
«освітою» й «поліграфами» та візантійськими
цінностями стверджували потенційним клієн�
там, що вони випускники Індіанського полігра�
фологічного інституту (ІПІ) та члени Міжнарод�
ної ліги поліграфологів (МЛП). Їх «інформація»
не відповідала дійсності. Повідомляю, що єди�
ним офіційним представником ІПІ в Європі є
Арго�А. Ми, і лише ми, маємо у нашому розпо�
рядженні копію Сертифікату про існування
(англ. Certificate of Existence) ІПІ, що видаєть�
ся організаціям офісом губернатора штату, в
якому зареєстрована структура. Даний серти�
фікат підтверджує легальний статус організації
на момент видачі документу (ми отримуємо
копію актуального сертифікату щороку) та від�
сутність заборгованості щодо виплати держав�
них податків. Оскільки я є Президентом МЛП
та МАП, які зареєстровані у США, то у мене, і
лише в мене, в Україні є також копії Сертифіка�
тів про існування МЛП і МАП. Я є авторизова�
ною особою цих установ, тому раджу особам,
які мають сумніви у «поліграфістах» і полігра�
фологах, звертатися до мене або у вищезгада�
ні організації для верифікації сумнівної інфор�
мації та осіб. Політика МЛП і МАП щодо візан�
тійців в Україні чітка; наприклад, у випадку під�
твердження факту хабарництва з боку члена
МЛП чи МАП, його негайно позбавлять членс�
тва в цих організаціях, і ним можуть зайнятися
відповідні державні органи.

«АРГО�A»

ДЕТЕКТОР БРЕХНІ:
СУЧАСНИЙ СТАН
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

Волик А.М., 
Президент МЛП.


