
Бизнес и безопасность № 5/2009

АКТУАЛЬНО

16

ПРО ДЕТЕКТОР БРЕХНІ 
Й СУПЕРМЕНІВ
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.

Читачі завжди бажають знати 
чи є у світі «супермен», 
спроможний обдурити поліграф

Ні – такого «супермена» не існує. Така відповідь
пролунає від кожного поліграфолога з адекватною
американською поліграфологічною освітою, а
особливо від поліграфолога�експерта з вагомим
професійним досвідом. Люди інколи граються з
гіпотезами про те, що за якихось ідеальних умов,
десь і колись у світі хтось може підготувати супер�
шпигуна чи «супермена», здатного подолати по�
ліграфолога. Підкреслюю – здатного обманути
поліграфолога, а не поліграф. Мої спец освіта й
досвід озброїли мене здатністю швидко виявляти
«суперменів», які удаються до протидій під час
перевірки на поліграфі. Наявність суперменсько�
го поліграфа, як LX4000�SW або LX5000�SW вироб�
ництва американської компанії Lafayette Instru�
ment Company (реалізуює їх в усі 85 країн, що ни�
ми користуються) теж корисна у даному випадку,
але критичним фактором є поліграфолог. Гіпотези
про «суперменів» стали поширеними після того,
як міжнародна преса розповсюдила некоректну
інформацію, буцімто американському розвіднику
ЦРУ, Елдриджу Еймсу, який шпигував на користь
Росії, удалося обдурити поліграф, та ще й не раз.
Підтверджую, що Еймса дійсно тестували декіль�
ка разів на поліграфі й він їх «успішно» пройшов.
Прикро, що голодні до сенсацій журналісти проіг�
норували один важливий факт – поліграми, гене�
ровані під час перевірок Еймса, чітко вказували на
його причетність до шпигунства. Лише недбалість
поліграфологів, точніше, їх небажання вірити в те,
що їх товариш, ветеран розвідки міг працювати на
Росію, призвели до такої дилеми. Тобто, Еймс не
обдурив поліграф, який гарантує досконалу 100%
точність; він скористався людською недосконаліс�
тю колег. Не допомогло й те, що відомі опоненти
поліграфа, як сенатор Едвард Кенеді, бажали ско�
ристатися нагодою дискредитувати поліграф. Се�
натор Кенеді зненавидів поліграф у 1969 році піс�
ля того, як йому запропонували пройти полігра�
фологічну перевірку щодо його ролі у смерті мо�
лодої дівчини, Мері Джо Копечни. У результаті во�
діння автомобіля в нетверезому стані сенатором
Кенеді, у ночі 18 липня 1969 року, автомобіль, у
якому знаходилася з ним дівчина, злетів з мосту
й пасажирка утопилася, хоча сенатор міг її вряту�
вати. Кенеді забрехався, тому йому часто пропо�
нували журналісти перевіритися на поліграфі, що�
би довести свою невинність. Кенеді настійливо
відмовлявся й присвятив багато часу за роки дов�
гої політичної кар'єри боротьбі з поліграфом. 

Яка нинішня ситуація з поліграфом 
у світі, США, Україні?

Світова поліграфологія характеризується дина�
мічним розвитком. Важко уявити суспільство без
детектора брехні у США, Ізраїлі, Мексиці, Колум�
бії, Японії, Південній Африці. Поліграфи надзви�
чайно поширені у низці країн Східної Європи
(включаючи Україну), Середньої Азії, а також у
Росії, Індонезії, Філіппінах, Малайзії, Індії. Поліг�
раф цінують усе більше в Китаї, де, як і в СРСР,
він довгий час вважався приладом імперіалістич�
них акул. Новим суперхаузом детекції брехні є
Центральна Америка, яка озброїлась сотнями
комп'ютерних поліграфів виробництва Lafayette
Instrument Company і підготувала поліграфологів
у США, або у місцевих поліграфологічних нав�
чальних закладах, власниками яких є поліграфо�
логи�експерти з америкнською освітою. Марке�
тологи�поліграфологи компанії Lafayette Instru�
ment Company (LIC) проводять багато часу в
Сальвадорі, Гватемалі, Гондурасі, Нікарагуа, Па�
намі, приймаючи участь у виставках, поліграфо�
логічних конференціях, семінарах, курсах підго�
товки поліграфологів, та інш. Як відомо, Lafayette
Instrument Company є світовим лідером вироб�
ництва й продажу поліграфів, контролюючи
близько 90% світового ринку поліграфів. Арго�А
ексклюзивно представляє даного виробника в
Україні, Білорусі, Молдові, Грузії, й Азербайжані.
Поліграфи LIC використовуються спецслужбами,
правоохоронними органами, іншими державни�
ми закладами, комерційними установами, при�
ватними особами. В Україні довгий час попит на
поліграфи Lafayette Instrument Company походив
від комерційного й приватного секторів. Нині все
більше інтересу до американських поліграфів
проявляють державники. Окремих коментарів
заслуговують США, Мексика, й Колумбія. Поліг�
рафологія в Колумбії розвинута як у приватному
так і в державному секторах. Державники цієї
країни закуповують щороку сотні поліграфів Lafa�
yette для поліції й збройних сил, які за останні ро�
ки навели порядок в Колумбії і відзначаються ви�
соким рівнем професіоналізму – не без позитив�
ного впливу й допомоги США. Спецлужби й пра�
воохоронні органи Мексики мають у розпоряд�
женні декілька тисяч комп'ютерних поліграфів
Lafayette. Нещодавно лише один відділ мекси�
канських державників придбав 300 поліграфів La�
fayette для перевірки правоохоронців. Правоохо�
ронні органи Мексики «славляться» тим, що вони
у значній мірі інфільтровані людьми, які працю�
ють на мафію. Мексиканці впевнені у позитивних
результатах від цієї нової масштабної фільтрації
персоналу. Додам, що поліграфологічний ринок
Мексики відзначається здоровою збалансованіс�
тю поліграфологів у приватному й державному
секторах. Поліграфологічний ринок Мексики
прогресує завдяки сусідству з США й фінансовій
допомозі, поданій сильним сусідом. У США стан
з поліграфами навіть кращий. Наприклад, неза�
лежно від економічного стану в країні, американ�

ські спецслужби привілейовані купувати найсу�
часніші прилади, технології тощо. Якщо скажімо
гіпотетично, за останні три роки державники
США придбали 5000 поліграфів LX4000�SW ви�
робництва Lafayette Instrument Company і ця ком�
панія щойно випустила нову модель поліграфа
LX5000�SW, то державники негайно придбають
5000 нових поліграфів, незважаючи на те, що по�
передня модель не менш успішна. 

Ознайомте коротко читачів 
із продукцією американської 
компанії Argo7A Security

Argo�A Security (www.argoasecurity.com) пропо�
нує унікальну продукцію й послуги безпеки. Ця
компанія пропонує, наприклад, продукцію контр
спостереження для виявлення закладних прис�
троїв несанкціонованого знімання інформації –
від простих «жучків» до найсучасніших напівпро�
відникових пристроїв з нелінійними переходами.
Argo�A Security також пропонує продукцію, що за�
безпечує безпеку розмов, як по телефону, так і
тет�а�тет, засоби самооборони, броньований
одяг (футболки, куртки), мікро відеокамери, го�
динники зі здатністю записувати відео й аудіо,
броньовані автомобілі, автомобілі�амфібії, потуж�
ні ліхтарі, підводні човни, літаки, гелікоптери, без�
печні приміщення, високоякісні радари для вимі�
рювання швидкості та інш. Крім того, Argo�A Secu�
rity пропонує комп'ютерні системи, що складають�
ся з психодіагностичних тестів для відбору водіїв,
тіло охоронців, спортсменів, розвідників, водіїв ін�
касаторських автомобілів, правоохоронців, пілотів,
банківського персоналу, охоронців, і будь�яких
інших професій. Ці системи дозволяють визнача�
ти недоліки/слабкі сторони кандидатів і працюю�
чого персоналу, які можна усунути користуючись
іншими системами, які пропонує Argo�A Security.
Хочу згадати спеціальні акустичні системи, що ге�
нерують стислий звуковий промінь, схожий на ла�
зерний промінь. Ці системи дозволяють донести
до вуха людини словесне повідомлення або зас�
трашливий, потужний сигнал (150 дБ), що причи�
няє біль, на відстані понад 1000 м.

«АРГО�А»

Волик А.М., 
Президент МЛП.

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: argoainfo@gmail.com


