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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ CКОРОЧЕНЬ 

АБТС автоматизована біотехнічна система 
БДЕО база даних експертних оцінок 
БДЗС база даних зміни параметрів зовнішнього тестування 
БДПТ база даних психологічного тестування 

БДПФТ база даних психофізіологічного тестування 
БДФК база даних вимірювань фізіологічного тестування 
ВНДІ Всеросійський науково-дослідний інститут МВС 
ВСР варіабельність серцевого ритму 

ГУВС Головне управління внутрішніх справ 
ЕО експертна оцінка 

ЕОГ електроокулограма 
ЗС зовнішнє середовище 
КІ кардіоінтервал 

ПВЛ професійно-важливі якості 
ПП периферійні пристрої 
ПР прийняття рішень 

ПФН психофізіологічна надійність 
РЗ реакція зіниці 

СВІП ступінь відповідності «ідеальному» працівникові 
СПФД спеціальне психофізіологічне дослідження 
ТВК тремор верхніх кінцівок 
ФК фізіологічна компонента 
ФС фізіологічні сигнали 

ФСЛ функціональний стан людини 
ШГР шкірно-гальванічна реакція 
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ВСТУП 

Активне використання поліграфа і поліграфних технологій в Україні 
розпочалося з кінця 90-х років ХХ сторіччя. Значну роль у розвитку вітчи-
зняної поліграфії відіграють органи внутрішніх справ, використовуючи 
поліграфи при розкритті і розслідуванні злочинів, в роботі з персоналом. 
Популярність використання поліграфа у кадровій роботі відзначається ви-
сокою точністю обстеження і достовірністю отриманих результатів, опера-
тивністю та іншими факторами. 

Застосування поліграфа в кримінальному процесі обумовлюється не 
тільки ефективністю його використання при розробці слідчих версій в яко-
сті засобу, що знижує трудомісткість їх перевірки та прискорює хід розслі-
дування, але і як додаткового засобу захисту прав та інтересів законослух-
няних громадян, з тих чи інших причин втягнутих в орбіту розслідування і 
що опинилися у стресовій ситуації. У зв’язку з цим важливе значення на-
буває факт проведення опитування з використанням поліграфа в спеціаль-
но обладнаному стаціонарному приміщенні в будівлі лабораторії, тобто 
«на території» громадянської установи. Мова йде, по-перше, про забезпе-
чення свободи волевиявлення опитуваного, бо в індивідуальній бесіді з ек-
спертом, що передує тестуванню, опитуваному в обов’язковому порядку 
роз’яснюється основний принцип проведення перевірок на поліграфі – їх 
добровільний характер, оскільки сама методика тестування виключає мож-
ливість його примусового виконання. Цей фактор має вирішальне значення 
при проведенні опитування обвинуваченого, щодо якого обрано запобіж-
ний захід у вигляді взяття під варту. По-друге, вдається уникнути можли-
вого зниження результативності опитування через дискомфорт, який мо-
жуть відчувати опитувані, коли тестування проходить у кабінеті слідчого 
або іншому, аналогічному за службовою специфікою, приміщенні. Мето-
дика проведення опитування з використанням поліграфа відрізняється дос-
татньою складністю, а ефективність застосування поліграфа, результатив-
ність проведених перевірок, цілком залежать від професіоналізму полігра-
фолога, який повинен мати спеціальну науково-практичну підготовку, а 
також пройти курс навчання під керівництвом досвідченого викладача, 
оскільки самостійно освоїти роботу на поліграфі, так би мовити, «по кни-
жках», фактично неможливо. 
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Визначити ідеальні показники свого працівника може, напевно, будь-
який керівник. А ось перелік тих, хто однозначно не придатний до роботи 
в охоронній фірмі, а за великим рахунком на будь-якій посаді, пов’язаній з 
доступом до матеріальних цінностей і важливої інформації. Наркомани, 
алкоголіки, азартні гравці; професійно некомпетентні працівники, люди з 
відхиленнями у психіці, нестійкою психікою, мають зв’язки з криміналь-
ними структурами, що здійснювали особливо тяжкі кримінальні злочини, 
які здійснювали крадіжки і фінансові махінації. Ясна річ, ні один претен-
дент на вакантне місце не зізнається у тому, що він хронічний алкоголік, 
нероба, а до того ж має борг перед кримінальної структурою. 

Саме тут неоціненну допомогу може надати детектор брехні. Якщо 
претендент щось приховує, або недоговорює, кваліфікований оператор по-
ліграфа зуміє це «вирахувати» з показань приладу. Сильна сторона випро-
бувань на поліграфі полягає в тому, що демаскуючі людину емоційні пе-
реживання проявляються в суб’єктивних, неконтрольованих свідомістю 
людини фізіологічних показниках. 

Ефективний відбір кадрів повинен бути одним з ключових ланок робо-
ти для будь-якого українського охоронного підприємства. Можна екіпіру-
вати охоронців за останнім словом техніки, забезпечити їх першокласними 
засобами зв’язку, проте все це виявиться марним, якщо слабкою ланкою є 
сама людина. Як перевірити хто наймається на роботу, потенційний злочи-
нець, психопат чи нормальна людина? Останнім часом все більше компа-
ній використовують для цього перевірки з використанням поліграфа або 
по-іншому – детектора брехні. Для цього розроблені спеціальні опитуваль-
ники. Всі спроби випробуваного обдурити оператора поліграфа фіксують-
ся приладом і, самі по собі, є предметами аналізу. Тестування за допомо-
гою поліграфа проводиться в комплексі з психологічними тестами, та ін-
шими психофізіологічними методиками, в т. ч. підсвідомого рівня. Така 
комплексна перевірка дозволяє вивчити мотивації претендента, скласти 
його психофізіологічну характеристику. Крім усього іншого, ці дані дозво-
ляють підбирати колективи підрозділів з урахуванням індивідуальних яко-
стей кожного бійця. 

Фірми, що працюють в сегменті фізичної охорони, в основному вико-
ристовують суто психологічні перевірки персоналу. Підприємство «Альфа-
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щит» (Президент Ж.  Половнікова) напевно єдина в Україні структура, де 
існує повноцінна служба операторів поліграфа (поліграфологів) і яка за-
безпечує високоякісну професійну підготовку операторів на різних типах 
поліграфів. 

Ефективність і якість поліграфних перевірок обумовлені низкою умов, 
серед яких першочерговими є дві основні: 

- використання якісного, сертифікованого поліграфа; 
- високий рівень професіоналізма оператора поліграфа. 
Остання досягається відповідною професіональною підготовкою, пока-

зниками психоемоційного і фізичного здоров’я, психофізіологічною надій-
ністю, морально-ціннісними показниками, які і складають структуру про-
фесіограми спеціаліста-поліграфолога, в основі якої є психограма. На 
жаль, сьогодні в Україні відсутні не тільки професіограма і психограма 
оператора поліграфа, а і відповідна юридично-нормативна база проведення 
поліграфічних обстежень.  

Ще одним важливим моментом є відсутність будь-яких спеціалізова-
них програмно-технічних засобів, за допомогою яких можно було б визна-
чати не тільки рівень професійної придатності операторів поліграфа при 
професійному відборі, а і забезпечувати постійний контроль за його пси-
хофізіологічною та професійною надійністю шляхом періодичних переві-
рок на відповідному обладнанні. На сьогодні юридично заборонено вико-
ристовувати для таких обстежень сам поліграф, оскільки оператор знає 
практично всі нюанси перевірок, особливості побудови опитувальників 
тощо, що дає йому можливість вчасно «відчути» де правда, а де ні, забез-
печивши тим самим, необхідний для нього позитивний підсумковий ре-
зультат тестування на поліграфі. 

Вирішення існуючої проблеми полягає в тому, щоб створити для опе-
ратора поліграфа такі умови тестування і, відповідно, апаратуру, коли на-
віть професіонал найвищого рівня не зміг би відчути, що при проведенні 
тестування здійснюється інструментальний контроль за його психоемоцій-
ною і фізіологічною сферами. 
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РОЗДІЛ 1 
ІСНУЮЧІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ 

ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ОПЕРАТОРА ПОЛІГРАФА 

1.1 Структурно-функціональна організація сучасних поліграфів 

В 30-ті роки ХХ століття США почали серійний випуск «детекторів 
брехні» (які фахівці називають поліграфами). Прообразом же цього хитро-
мудрого винаходу варто вважати створений ще в 1877 році плетизмограф – 
інструмент для вимірювання кров’яного тиску і змін пульсу. Його автор 
італійський фізіолог А. Моссо першим висунув ідею про те, що «якщо 
страх є істотним компонентом неправди, то такий страх може бути виділе-
ний». Його співвітчизник Ч. Ломброзо, у свою чергу, першим поставив но-
вий метод на службу поліцейської практики. 

Поліграф – це багатоцільовий прилад, призначений для одночасної ре-
єстрації дихання, кров’яного тиску, біострумів мозку, серця, м’язів та ін-
ших фізіологічних процесів. Прилади цього класу широко використову-
ються в клінічній медицині, медико-біологічних і психологічних дослі-
дженнях, прикладній психофізіології, одним із розділів якої і є визначення 
неправди. Спеціальне психофізіологічне дослідження (СПФД) – складна 
багатоетапна процедура, у ході якої поліграф виконує єдину функцію – ре-
єструє швидкоплинні (протягом секунд) реакції організму людини у відпо-
відь на питання, що йому задаються. У коло фізіологічних процесів, що пі-
длягають апаратному контролю в процесі детекції неправди, входить по-
дих людини, діяльність його серцево-судинної системи і зміна 
електричного опору шкіри. 

Сучасний поліграф («lie detector» (англ.) або «детектор брехні» (укр.)) 
являє собою комплексну комп’ютерну апаратну методику вимірювання  
рівня психологічного стресу в людини, що дозволяє виявити інформацію, 
яка приховується. У основі використання поліграфа лежить той факт, що 
чим вагоміша для людини певна інформація, яку вона намагається прихо-
вати, тим більший рівень стресу, що виявляється в зміні ряду фізіологічних 
показників. Поліграф дозволяє об’єктивізувати зміни в психологічному 
стані опитуваного на підставі реєстрації не менше п’яти фізіологічних 
показників.  
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На сучасному міжнародному ринку поліграфних пристроїв домінують 
три американських фірми: «Stoelting», «Lafayette», «Axciton». Найстаріша з 
них – «Stoelting», заснована в 1886 році, має 100-річний досвід виробницт-
ва поліграфів. За час свого існування вона випустила більше 30-ти модифі-
кацій поліграфів, включаючи і сучасні моделі – комп’ютерні поліграфи. 
Фірма «Лафайет» заявила про себе на ринку поліграфних пристроїв пізні-
ше. Обидві ці фірми, поряд із поліграфами, випускають і медичне устатку-
вання. «Аксітон» – єдина з закордонних фірм, продукцією якої є тільки по-
ліграфи. Комп’ютерні поліграфи цієї фірми оригінальні за своєю констру-
кцією, характеризуються малим споживанням електроструму психо-
фізіологічним блоком. Незважаючи на деякі особливості поліграфів 
різноманітних марок і фірм, їх об’єднують однакові вимоги до мінімально-
го набору каналів реєстрації фізіологічних показників: два канали дихання 
– верхнього та нижнього, канал реєстрації шкірно-гальванічного опору, ар-
теріального тиску, фотоплетизмограми, канал реєстрації частоти пульсу. У 
останніх модифікаціях застосовується канал реєстрації тремору, як один із 
засобів визначення протидії поліграфу. Поліграфи типу «Бар’єр» 
(В. Варламов, Росія) за низкою показників перевершують закордонні ана-
логи, а його «ноу-хау» захищені кількома авторськими свідоцтвами. Ри-
сою, що відрізняє російські поліграфи цього типу, є можливість реєстрації 
загального психоемоційного стану людини, яка обстежується, в цілому. У 
поліграфах серії «Бар’єр» оцінка функціонального стану проводиться за 
показниками, в основі яких лежить інтенсивність обмінних процесів лю-
дини. Більше того, оцінка стану проводиться автоматично і результати її 
з’являються на екрані перед початком кожного тесту. Поліграф 21-го сто-
річчя типу «РИФ» був випущений серійно у Росії на початку 1998 р. Полі-
граф має вісім каналів реєстрації інформації, його живлення повністю 
здійснюється від комп’ютера. Перший безконтактний поліграф на основі 
аналізу голосових ознак був запатентований у США в 1974 р. У Росії без-
контактний поліграф, заснований на іншому способі зняття інформації, 
демонструвався в Москві на п’ять років раніше – у червні 1969 р. і викори-
стовувався в спецслужбах. На сьогодні він широко застосовується в прива-
тній детективній і охоронній діяльності в Росії [1]. 
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Україна також має власні розробки – поліграфи «Вектор», автором 
яких є професор Р. Малхазов і які зарекомендували себе з найкращого бо-
ку, маючи ряд суттєвих переваг перед сучасними закордонними аналогами. 

Комп’ютерні поліграфи Lafayette LX4000-SW. 
Комп’ютерні поліграфи серії LХ4000-SW призначені для запису, збе-

реження, обробки значень фізіологічних параметрів і визначення імовірно-
сті того, що говорить обстежуваний, – правду чи неправду. Система поєд-
нує у собі традиційні процедури визначення неправди з допомогою склад-
них комп’ютерних технологій. Результати виводяться на основі аналізу 
таких фізіологічних параметрів: 

• кардіологічних – тиск/пульс; 
• дихальних – два канали подиху; 
• гальванічних – ШГР (провідність шкіри). 
Система може реєструвати по трьох додаткових каналах – плетизмог-

раму (кровонаповнення в периферичних судинах), сигнал з датчика руху 
(переміщення тіла), що дозволяє визначати спроби протидії. Кількість ка-
налів реєстрації фізіологічних параметрів у системі дорівнює семи. 

Також, як і в традиційних детекторах брехні, сигнали з датчиків відо-
бражаються на моніторі у режимі реального часу. Система забезпечує зру-
чні можливості інтерпретації кривих. Керування системою здійснюється за 
допомогою клавіатури або миші. 

До складу базової системи входять: LX400 – блок збору даних 
(табл.1.1); LXSftware – програмне забезпечення, включає алгоритм оброб-
ки APL Polyscore; 76513-1G, 76513-2B – пневмо-датчики; 76640 – набір па-
льцевих електродів; 76530 – стандартна наручна манжета для вимірювання 
тиску; 76506LX – нагнітач-груша з манометром; інструкція користувача; 
необхідні кабелі. 

Система забезпечує можливість створення і збереження шаблонів опи-
тувальників з питань, що найбільш часто задаються, що дозволяє уникнути 
зайвого набору тексту оператором поліграфа. Система передбачає викори-
стання тестових опитувальників таких типів: 

- метод контрольних питань; 
- модифікований метод загальних питань; 
- метод порівняння зон; 
- тест пікової напруги.  
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Таблиця 1.1 – Характеристика блока збору даних LX4000 

Інтерфейс Послідовний порт або USB 

Живлення 
- від 4 батарей АА; 
- через мережевий адаптер (9В, 100 мА)

Характеристики датчиків:  
2 пневмо-датчики –140...+140 мм рт.ст. 
1 стандартна манжета для вимірювання тиску: 0 – 140 мм рт.ст. 
1 набір пальцевих електродів:  
- напруга, що прикладається до шкіри 0 – 4 В постійного струму, 4 мА 
- діапазон вимірювання опору 10 кОм – 2 МОм 
3 додаткових входи аналогові 0 – 4 В 
Температура:  
- робоча +10 – +35 °С 
- зберігання –40 – +46 °С 
Відносна вологість, при якій не відбувається 
конденсація 

20 – 95 % 

Розмір  10,16 × 26,04 × 3,18 см 
Вага  0,57 кг 

На підставі шаблонів можна створювати опитувальник для конкретних 
тестів. Питання, включені в шаблон, можуть пред’являтися в довільній по-
слідовності; допускається пропуск або повторне задання питань. На поліг-
рамах питання відображаються в тій послідовності, у якій вони були пос-
тавлені. 

Фізіологічні реакції відображаються на моніторі в режимі реального 
часу. Системою передбачено одночасне виведення поліграм на друк. На 
поліграмі фіксується послідовність питань, початок і кінець пред’явлення 
кожного поставленого питання, зміст питання і відповідь на нього. 

Керування системою здійснюється за допомогою клавіатури або миші 
(або іншого пристрою-покажчика на портативному комп’ютері). Під час 
тесту можна змінювати порядок питань, робити позначки на поліграмі, ро-
бити центрування кривих, настроювати коефіцієнти підсилення кожного 
каналу. Усі зміни центрування кривих і коефіцієнтів підсилення відзнача-
ються на поліграмі. Система дозволяє також робити центрування кривих і 
зміну коефіцієнтів підсилення після закінчення тесту. При цьому полігра-
ма може бути записана як у вихідному, так і у відредагованому вигляді. 
Первісний варіант поліграми зберігається і доступний для перегляду. 
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Записані поліграми можуть відображатися або в тому масштабі, у яко-
му здійснювався запис, або в стислому: 25 %, 33 % і 100 % поліграми. Сис-
тема LX400 дозволяє здійснювати відображення на екрані декількох поліг-
рам для порівняння реакцій на одне і те саме питання. 

Автоматична процедура калібрування здійснюється при кожному запу-
ску програми і забезпечує нормальне функціонування всіх каналів запису 
фізіологічних параметрів. Оператор може також робити центрування і змі-
нювати коефіцієнти підсилення каналів вручну. Оператор поліграфа може 
запрограмувати фіксацію 24 різних типів особливих подій (наприклад, ру-
хів або глибокого вдиху обстежуваного, помилок оператора, шуму всере-
дині або поза приміщенням і т. п.) і позначати їх на поліграмі натисканням 
відповідної клавіші. Система дозволяє операторові змінювати типи фіксу-
ючих особливих подій і поставляється зі стандартно настроєними оцінками 
типів подій. 

Система забезпечує роздруківку поліграм у режимі реального часу або 
після завершення тесту. На роздруківках поліграм указуються початок і кі-
нець поставлених питань, відповіді обстежуваного, зміни коефіцієнтів під-
силення каналів і центрування кривих, оцінки про особливі події. 

Для комп’ютерної обробки отриманих даних застосовується спеціалі-
зоване програмне забезпечення, розроблене в Університеті Джона Хопкин-
са, яке реалізує алгоритм аналізу фізіологічної інформації на основі методу 
статистичних порівнянь. За даними АРL цей алгоритм забезпечує вірогід-
ність інтерпретації 95 %. Система дозволяє робити автоматичну обробку 
поліграм за допомогою таких методик обрахування: порівняння зон; мо-
дифікований метод загальних питань; ранжування; стимульний тест. 

Звіт, що містить результати обробки, може відображатися і роздруко-
вуватися в короткому або повному варіанті. Короткий варіант звіту містить 
загальну імовірність того, що обстежуваний говорить неправду, повний 
варіант – усі поставлені питання з вказівкою відповідних реакцій. 

Система дозволяє проводити обстеження декільком операторам. Для 
цього в системі передбачене збереження імен користувачів і їхніх паролів. 
Ця функція дозволяє виявляти несанкціоновані спроби входу в систему або 
зміни файлів. 
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Новий інтерфейс USB на додаток до інтерфейсу через послідовний 
порт дозволяє підключити систему LX4000 до практично будь-якого 
комп’ютера, що працює під керуванням операційної системи Windows. 

Сім каналів системи LX4000 дозволяють одночасно відображати і ре-
єструвати більшу кількість вхідних сигналів, ніж інші системи. 

Модернізована схема каналу ШГР забезпечує більш широкий робочий 
діапазон і збільшену чутливість. 

Для перегляду записаних раніше поліграм або проведення 
комп’ютерного аналізу поліграм за допомогою алгоритму Polyscore у сис-
темі LX4000 необов’язкова наявність підключеного до системи блока збо-
ру даних. 

Для полегшення використання функціональних можливостей програми 
вона містить систему довідки, підручник, список можливих неполадок і 
способів їхнього усунення з розширеними можливостями пошуку. Система 
є контекстно-залежною, тобто користувач одержує довідку саме по тій фу-
нкції, що він використовує в цей момент. 

Також в програмне забезпечення системи вбудовано довідник 
Laffayette по лікарських препаратах, розроблений доктором Catherine B. 
Willmore, Ph. D. [Департамент фармацевтичних наук Університету Мері-
ленд у м. Балтімор] [2]. 

Комп’ютерний поліграф «Поларг» (Росія) призначений для здійснення 
психофізіологічного методу «детекції неправди» як у стаціонарних, так і в 
польових умовах. 

Застосовується в оперативно-розшуковій і кадровій роботі при опиту-
ваннях з використанням поліграфа для виявлення в людини можливо при-
ховуваної інформації. 

КП «Поларг» дозволяє контролювати і реєструвати в людини 7 фізіо-
логічних показників: 

• шкірно-гальванічну реакцію (ШГР); 
• серцево-судинну активність (плетизмограмма) (ПГ); 
• артеріальний тиск (АТ); 
• грудний подих (ВДХ); 
• черевний подих (НДХ); 
• рухову активність (ТРМ); 
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• мовні відповіді (МКР). 
КП «Поларг» дозволяє здійснювати валідизовану кількісну оцінку пси-

хофізіологічних реакцій людини, відображати бальну оцінку реакцій при 
експертному аналізі. 

Програмне забезпечення КП «Поларг» має дружній інтерфейсом кори-
стувача в середовищах Windows 9X, Windows NT, Windows 2000. 

КП «Поларг» не вимагає зовнішнього мережевого живлення. Сенсор-
ний блок КП «ПОЛАРГ» поміщений у захищений корпус, що виключає зо-
внішній вплив радіо та електромагнітних випромінювань.  

Можливості окремих моделей поліграфів наведено в табл. 1.2. В 
табл. 1.3 вказана вартість деяких моделей поліграфних пристроїв. 

Проведений аналіз функціональних, експлуатаційно-технічних та ін-
ших характеристик поліграфів дозволив вперше запропонувати їх класифі-
кацію (рис. 1.1) [3]. 

 
Таблиця 1.2 – Характеристики поліграфних пристроїв (Росія) 

Канали Бар’ер-14 Крис Риф 
Кількість каналів 9 11 9 
1. Фотоплетизмограми + + + 
2. ШГР-фазична складова + + + 
3. ШГР-тонічна складова + + + 
4. Дихання верхнього + + + 
5. Дихання нижнього + + + 
6. Реєстрація зміни тиску + + + 
7. Реєстрація протидії + + + 
8. Автоматична оцінка загальної напруги 
тестованого в реальному режимі часу 

+ + + 

9. Реєстрація мовного каналу + + + 
10. Реєстрація психологічної складової 
тестованого (1-й канал) 

– + + 

11. Реєстрація психологічної складової тес-
тованого (2-й канал) 

– + + 
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 В якості критеріїв класифікації вибрано функціональні можливості, 
перелік фізіологічних параметрів, що реєструються та експлуатаційні ха-
рактеристики. Це дозволяє користувачу формувати конфігурацію полігра-
фа, який він хоче мати в своєму розпоряджені. В якості узагальненого екс-
плуатаційного критерію запропоновано використовувати співвідношення 
кількість каналів/вартість. 

На сьогоднішній день існує декілька теорій, які розглядають методичні 
проблеми поліграфних перевірок. Розглянемо найвідоміші з них. 

Теорія погрози покарання. Сутність теорії в тому, що погроза покаран-
ня за здійснений злочин є провідним (але не єдиним) фактором, який акти-
вує відповідні реакції організму підозрюваного під час поліграфних пере-
вірок. 

 
Таблиця 1.3 – Вартість професійних моделей поліграфа 

Виробник Фірма Модель 
Кіл-сть 
каналів 

Вартість, в 
дол. США 

1. США Stoelting Co №85300 6 11600 
2. США Stoelting Co №85000 6 9575 
3. США Stoelting Co №85225 6 10750 
4. США Lafayette Instrument LX2000-301 5 14455 
5. США Lafayette Instrument LX 2000-305 5 14855 
6. США Lafayette Instrument LX 2000-401 5 13150 
7. США Lafayette Instrument LX 2000-405 5 14000 
8. США Lafayette Instrument LX 2000-101 5 13750 
9. США Lafayette Instrument LX 2000-105 5 15050 
10. США Axciton Systems Axciton 4 13500 
11. Росія Індекс РМ-004 4 7600 
12. Росія Епос Епос-5 5 7500 
13. Росія Геолід Бар’єр-14 9 4200 
14. Росія Геолід Крис 11 5800 
15. Росія Геолід Риф 8(9) 9700 

Теорія активізації. В основі цієї теорії лежить твердження, що кожне з 
питань, які задаються, має свій рівень активації нервових процесів в орга-
нізмі та, відповідно, буде мати свій рівень реакцій відповіді, тобто, значу-
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ще, зв’язане зі злочином питання, значно сильніше активує нервову систе-
му, у порівнянні з нейтральним. 

Умовно-рефлекторна теорія. В основі цієї теорії лежить життєвий до-
свід людини, його знання, його впевненість, що його вчинок підлягає кри-
мінальному покаранню і у випадку викриття уява лякає можливими пока-
раннями. 

Загальним, практично для всіх існуючих теорій, є те, що всі реакції 
людини під час проведення поліграфного дослідження, розглядаються як 
єдиний, неподільний комплексний процес, а основним фактором, який ви-
значає емоційне напруження, є рівень мотивації та його психофізіологічне 
забезпечення. 

У профілактиці, розкритті та розслідуванні злочинів у системі органів 
МВС Росії традиційно застосовуються комп’ютерні поліграфи, які реєст-
рують від чотирьох до семи паралельно протікають фізіологічних процесів 
людини що протікають паралельно: дихання, кров’яний тиск, опір шкіри, 
біоструми (мозку, серця, скелетної мускулатури і т. п.), тремор та ін. Фізіо-
логічні реакції, що реєструються, в реальному часі відображаються на ек-
рані монітора у вигляді пульсуючих кривих. Оцінка відповіді опитуваної  
людини на комп’ютерних поліграфах аналізується з урахуванням дослі-
джень психологів, фізіологів і фахівців в області інструментальної детекції 
брехні. Однак, існуючі комп’ютерні програми, що аналізують такі поліг-
рами, не завжди відрізняються високою надійністю їх обрахунку. Тому ре-
зультат комп’ютерних обрахування, як правило, вручну перевіряється ще 
раз фахівцями-поліграфологами, і їх достовірність оцінки багато в чому 
залежить від компетентності, досвідченості і моральних якостей, тобто від 
так званого «людського чинника».  

Результати обстеження залежать не тільки від фахівця, який проводить 
опитування, але і від опитуваної особи. Справа в тому, що форми прояву 
вираженості реакцій, при помилковій відповіді опитуваної особи, поряд із 
загальними правилами, часто мають для кожної людини індивідуальні, 
тільки йому притаманні ознаки. Наприклад, в одних людей при помил-
ковій  відповіді дихання частішає, в інших – навпаки сповільнюється, 
аналогічно збільшується або зменшується кров’яний тиск, частота сер-
цевих скорочень і т. д. [4].  
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Ці індивідуальні особливості зміни фізіологічних реакцій конкретної 
обстежуваної людини, представляють певну складність при проведенні об-
рахунку поліграм комп’ютерними поліграфами. У силу свого принципу дії, 
вони не завжди мають механізмом індивідуальної настройки на опитувану 
людину. Обраховувальні програми, як правило, застосовують закладені в 
них алгоритми однаково до всіх обстежуваних осіб, не враховуючи індиві-
дуальні фізіологічні особливості людини на момент тестування. Останнім 
часом у деяких компаніях з’явилися нові поліграфні системи, в яких зроб-
лено спробу врахувати особливості індивідуальних фізіологічних реакцій 
опитуваної особи, тобто з попередньою настройкою системи на кожного 
досліджуваного. Однак, це займає багато часу, і вимагає певної кваліфіка-
ції оператора (знову «людський фактор»), тому практикуючі поліграфоло-
ги до таких систем ставляться неоднозначно [5].  

«Людський фактор» виявляється і при неминучому виникненні непе-
редбачених перешкод у реєстрованих сигналах. Такі перешкоди можуть 
з’явитися внаслідок будь-якого роду зовнішніх подразників. Наприклад, 
стороннього звуку, випадкового руху опитуваного, зміни в голосі полігра-
фолога. Спотворення сигналів можуть з’явитися і з багатьох інших причин. 
Наприклад, внаслідок перевтоми опитуваного, у разі спроб його свідомої 
протидії і т. д. Спостереження за роботою поліграфологів показало, що іс-
нуючі у них програми не мають ефективних автоматично працюючих ме-
ханізмів фільтрації артефактів. Тому в обов’язок спеціаліста-
поліграфолога, що проводить психофізіологічне тестування, входить ви-
ключення, або, принаймні, їх мінімізація в процесі проведення опитування. 
Але на скільки це йому вдається, знову ж таки залежить від рівня кваліфі-
кації, досвіду, настрою поліграфолога. Таким чином, можна визначити три 
основних недоліки існуючих систем інструментальної детекції брехні [5]: 

• обраховувальні комп’ютерні програми, що працюють за жорстко де-
термінованим алгоритмам, не завжди враховують індивідуальні фізіологі-
чні особливості, які проявляються у фізіологічних реакціях на пропоновані 
стимули;  

• нові поліграфні системи, в яких зроблено спробу врахувати індивіду-
альні особливості опитуваного, вимагають трудомісткою налаштування на 
кожного випробуваного, що певною мірою ускладнює їх практичне засто-
сування; 



 

 
20

• різні артефакти, неминуче присутні в реєстрованих сигналах, практи-
чно рідко виявляються існуючими обраховувальними комп’ютерними про-
грамами і можуть впливати на об’єктивність висновків.  

Групою пермських вчених спільно з працівниками ГУВС Пермського 
краю було зроблена спроба створення інтелектуальної програми обрахунку 
поліграм з використанням принципово нового підходу, заснованого на за-
стосуванні сучасних нейромережевих технологій і соціальних генетичних 
алгоритмів. Застосування нового підходу дозволило б усунути всі зазначе-
ні недоліки існуючих поліграфів, зменшити вплив людського фактору і, 
таким чином, значно підвищити надійність роботи поліграфа.  

Принципова відмінність нового підходу полягає в тому, що розробники 
застосували сучасні методи штучного інтелекту. Вони максимально відмо-
вилися від використання відомих закономірностей і правил. Ці правила в 
неявному вигляді автоматично формуються самою комп’ютерною програ-
мою в ході обміну інформацією між приладом і обстежуваною людиною. 
Комп’ютерна програма, будучи системою штучного інтелекту, сама витя-
гує і формалізує у вигляді правил закономірності організму опитуваної 
людини, автоматично налаштовується на його індивідуальні фізіологічні 
особливості, відсіває можливі артефакти. У кінцевому підсумку скорочу-
ється обсяг і час роботи поліграфолога, зменшується вплив «людського 
фактора», збільшується комп’ютерна достовірність розрахунку. Ефектив-
ність нового підходу і позитивні результати досліджень були наслідком 
солідних напрацювань вчених пермської наукової школи, об’єднаних Пе-
рмським відділенням Наукової ради РАН з методології штучного інтелек-
ту. В активі цієї наукової школи є успішний досвід створення систем ней-
ромережевої діагностики складних технічних пристроїв, діагностики сер-
цево-судинних захворювань людини, нейромережне прогнозування 
енергоспоживання, вирішення практично важливих крайових задач та ін-
ших проблем, які за складністю не поступаються проблемі створення інте-
лектуального поліграфа і мають з цією проблемою багато загального у ма-
тематичному та алгоритмічному аспектах. Попередні експерименти, про-
ведені спільно з ГУВС Пермського краю, на реальному матеріалі показали, 
що поліграф першої черги забезпечує правильні висновки більш ніж в 97 
випадках зі ста.  
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Поліграфом другої черги ми назвали нейромережевий поліграф, навче-
ний на великій кількості обстежуваних – близько ста чоловік. Як показали 
експерименти, такий поліграф може застосовуватися взагалі без 
пред’явлення спеціальних стимуляційних тестів (без навчання персептрона 
на кожному обстежуваному). Опитуваній людині відразу надаються робочі 
тести і зняті з обстежуваного дані передаються на вхід персептрона. Попе-
редні експерименти показали, що поліграф другої черги здатний робити до 
85 правильних висновків зі ста. Зафіксоване зниження відсотка правильних 
висновків пояснюється тим, що поліграф другої черги, попередньо навче-
ний на великій кількості людей, вийшов орієнтованим на деяку «середню» 
людину і, відповідно, перестав враховувати індивідуальні особливості об-
стежуваного. Таким чином, поліграф другої черги можна рекомендувати в 
тих випадках, коли потрібно швидко обстежити велику кількість людей, 
наприклад, виконати скринінгове тестування співробітників великої фірми 
[5]. Нині ведуться розробки поліграфа третьої черги, який забезпечує висо-
ку ступінь надійності висновків (не менше 99 %) при мінімальній кількості 
стимуляційних тестів. В основу розробки, як і раніше, кладеться нейронна 
мережа, однак, доповнена нейронними каскадами, що реалізовують неста-
ндартні нейромережеві парадигми.  

За загальними оцінками, в Росії тільки з початку 2001 року перевірку 
на поліграфі (детекторі брехні) пройшли 36000 працівників комерційних 
компаній (з них більше 70 % підприємств м. Москви, дані 2002 року).  

З даних президента Американської асоціації операторів поліграфа 
Л. Мерсі, достовірність перевірок на поліграфі (детекторі брехні) складає 
понад 90 %, і цього цілком достатньо, щоб набагато знизити ризик найму 
на роботу зловмисника.  

Більше 87 % осіб, які пройшли опитування на поліграфі під час влаш-
тування на роботу, зазначають, що вони розуміють необхідність застосу-
вання поліграфа і не вважають, що процедура перевірки обмежує їхню гід-
ність чи втручається в їх особисте життя.  

Представники асоціації правоохоронних органів зійшлися на думці, що 
точність перевірок на поліграфі (детекторі брехні) щодо кримінальних роз-
слідувань складає 80–95 %.  

У матеріалах конференції «Психологія та безпека організацій», яка 
проходила в Інституті психології РАН у жовтні 1997 року, йдеться, що за-
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стосування поліграфа в банках США знижувало матеріальні втрати більш 
ніж на 20 %, а в 95 % випадків поліграф дозволяє виявити приховані суди-
мості при прийомі на роботу.  

Американський дослідник – президент агентства «Служба комерційної 
безпеки» Пол Гоффін розробив концепцію ступенів ризику, що поділяють-
ся на:  

• ПОНИЖЕНИЙ РИЗИК: люди, які навряд чи підуть на компромета-
цію своєї честі та гідності – 10 % від населення США. Російські психологи 
визначили 10 % населення Росії, як осіб, які не крадуть.  

• ДОПУСТИМИЙ РИЗИК: люди, які могли б в силу певних обставин 
впасти в спокусу, але за своїми переконаннями вони близькі до першої 
групи і не підуть на злочин, якщо будуть забезпечені відповідні заходи ко-
нтролю – 75 %. Психологи вважають, що таких в Росії – 80 %.  

• ВИСОКИЙ РИЗИК: небезпечні злочинці, які будуть створювати 
умови для розкрадань, якщо навіть ці умови будуть відсутні. У США таких 
нараховується – 15 %. Російські психологи відносять до цієї групи – 10 % 
населення країни.  

Про те, в яких пропорціях представлені зазначені прикладні напрями 
використання поліграфа, можна судити з даних Zoon Corp., спеціалізованої 
компанії, що виконує подібні перевірки за замовленнями приватних фірм.  

Пропорції прикладних напрямів використання поліграфа (детектора 
брехні): 

• 70 % – відбір осіб, що приймаються на роботу (головним чином, пе-
ревірка щирості кандидатів при відповіді на питання про анкетні дані, 
освіту, чесність по відношенню до попереднього роботодавця, можливого 
здійснення будь-яких протизаконних дій та ін.)  

• 20 % – періодичне тестування співробітників на відповідність вимо-
гам, що пред’являються фірмою до цієї роботи;  

• 10 % – на проведення службових розслідувань фактів розкрадань або 
випадків нанесення іншого збитку фірмі. Ефективність застосування пере-
вірок на поліграфі по кожному з цих напрямків досить висока (протягом 
десятиліть цей метод у кадрових цілях використовують Центральне розві-
дувальне управління, Агентство національної безпеки та інші федеральні 
відомства США).  
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Опція поліграфа, що припадає на виявлення єдиного винного з позиції 
функціональної ролі, становить усього лише 5–10%, у той час як роль реа-
білітації інших тестованих становить 90–95%.  

По оцінці фірми Reid & Ассоtiates Inc., роботодавець, використовуючи 
поліграф, як мінімум на 25 % підвищує вірогідність того, що найманий 
ним співробітник виявиться чесною людиною, періодичні перевірки збі-
льшують цей показник до 40–60 %.  

У порівнянні з традиційними кадровими перевірками, перевірки з ви-
користанням поліграфа займають значно менше часу (від одного до трьох 
годин) і обходяться набагато дешевше. Спеціалізовані фірми в США, що 
надають подібні послуги, за обстеження на поліграфі однієї людини беруть 
у середньому від 100 до 350 доларів залежно від «глибини» перевірки і ре-
путації фірми (вартість тих же послуг у Польщі, Німеччині та Ізраїлі – бли-
зько 450–500 доларів) [6]. 

1.2 Структура, зміст та показники професійної діяльності  
оператора поліграфа 

Мабуть кожна людина хоча б раз у житті ставила собі питання про те, 
як піймати брехуна а самому брехати так, щоб не піймали. П. Екман, 
У. В. Фрізен, К. Р. Шерер звертають увагу на те, що в момент коли промо-
вляється брехня, людина набагато краще контролює вираз свого обличчя, 
ніж рухи свого тіла [7]. Всі комунікаційні жести людини, які зустрічаються 
як у правдивих ситуаціях, так і в ситуаціях брехні, вони розділяють на три 
групи: 

1)  ілюструючі – такі, що ритмічно повторюються і які супроводжують 
мову, ілюструючи те, що вимовлено; 

2)  емблемні – символічні, емблемні жести, які передають 
невпевненість, нездатність, сумнів; 

3)  маніпуляторські – торкання однією рукою будь-якої частини тіла 
або іншої руки. 

Під час аналізу брехливих комунікацій виявлена тенденція до змен-
шення ілюструючих жестів та збільшення емблемних. Було також відміче-
но, що тон голосу людини, яка говорить неправду, стає вищим [8]. 

 Процес оцінки повідомлень, як правдивих так і ні, можливо предста-
вити у вигляді трьох етапів (рис. 1.2) [9]: 
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1)   оцінка конкретності тексту повідомлення, тобто визначення наяв-
ності в ньому різного роду деталей, за допомогою чого будується поперед-
ня гіпотеза про правдивість повідомлення; 

2)   знаходження підтверджуючих фактів, тобто переключення уваги на 
інші аспекти поведінки (паузи, тон голосу, міміка, жестикуляція та ін.); 

3)   кінцева оцінка, коли робиться висновок, вірити повідомленню чи ні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 – Схема процесу оцінки повідомлень  
(брехливих і правдивих) 

Психологічні основи оцінки правди та брехні відрізняються: при оцінці 
повідомлення як брехливого, люди найчастіше орієнтуються на конкретні 
ознаки поведінки людини, а оцінюючи повідомлення як правдиве – на за-
гальне враження. 

Дуже складно казати про віднесення цієї проблеми до тієї або іншої 
області психології. Так, можливо було б розглядати брехню в рамках зага-
льної психології як деякий феномен людської поведінки, що має свої пси-
хофізіологічні механізми у межах вікової психології, простежуючи при 
цьому джерела й розвиток неправди в онтогенезі; у педагогічній психоло-
гії, вивчаючи брехню як продукт виховання, з одного боку, і як фактор, що 
впливає на виховання – з іншого; у межах соціальної психології в якості 
проблеми міжособистісного спілкування або групової взаємодії [9]. 
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Сьогодні, коли застосування традиційних тактичних прийомів діагнос-
тики інформаційного стану суб’єктів судочинства в рамках мовної комуні-
кації далеко не завжди виявляється результативним, увагу вчених і практи-
ків усе більше привертають до себе методи одержання процесуально зна-
чимої інформації за допомогою невербальних каналів спілкування. При 
цьому (відповідно до класифікації криміналістичних методів, що викорис-
товуються у боротьбі зі злочинністю) можуть бути застосовані органолеп-
тичні методи, що відносяться до категорії загальнонаукових і інструмента-
льні – стосовно до спеціальних методів практичної діяльності. Інструмен-
тальні методи, розширюючи границі людського сприйняття, дають 
можливість знизити рівень суб’єктивізму при одержанні й оцінці даних, на 
яких базуються результати дослідження, а також дозволяють отримати ін-
формацію, виражену в невербальній формі і запровадити її в матеріали 
кримінальної справи у встановленому законом порядку [10]. 

Впровадження поліграфа в експертну практику визначає необхідність 
цілеспрямованої підготовки не просто фахівців, а експертів-
поліграфологів, які могли б здійснювати психофізіологічне дослідження з 
використанням поліграфа на якісно високому рівні незалежно від того, хто 
є ініціатором його здійснення. Методика проведення цього виду дослі-
джень відрізняється достатньою складністю, а вірогідність висновку опе-
ратора поліграфа (як і при здійсненні будь-якого роду експертизи) прямо 
залежить від його кваліфікації.  

Думка про те, що використання комп’ютерного поліграфа зводить до 
мінімуму роль оператора поліграфа є хибною і помилковою. Безумовно, 
проведення опитування на поліграфі неможливе без застосування відпові-
дних технічних засобів, але наявність приладу не виключає і більше того 
не може замінити людського спілкування, яке є основою основ будь-якої 
перевірки на поліграфі. 

На рис. 1.3 представлена класифікація чинників, що забезпечують не-
обхідний рівень і ефективність поліграфних досліджень. 

Оператор поліграфа повинен мати гарні манери поведінки, бути підтя-
гнутим, охайним, мати скромний діловий стиль одягу, бути комунікабель-
ним і уважним, розмовляти просто і зрозуміло для обстежуваного, але ні в 
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Додаток А 
База знань відповідності ПВЯ  

(True – тест складено успішно; False – тест не складений) 

Перелік тестів 

Висновок відповіднос-

ті ПВЯ (ПВ) 

О
сн
ов
ни
й 

те
ст

 

Те
ст

 н
а 
рі
ве
нь

 

ін
те
ле
кт
у 

Те
ст

 н
а 
мо

ти
-

ва
ці
ю

 

Те
ст

 н
а 

 

пр
ав
ди
ві
ст
ь 

Те
ст

 н
а 

 

те
мп

ер
ам
ен
т 

Те
ст

 н
а 

 

пс
их
іч
ну

  

ст
аб
іл
ьн
іс
ть

 

True True True True True True відповідає 

True False True True True True частково відповідає 

True True False True True True частково відповідає 

True True True True False True частково відповідає 

True True True False True False частково відповідає 

True False False True True True частково не відповідає 

True True False False True True частково не відповідає 

True True True False False True частково не відповідає 

True True True True False False частково не відповідає 

True False True False True True частково не відповідає 

True False True True False True частково не відповідає 

True False True True True False частково не відповідає 

True True False False True True частково не відповідає 

True True False True False True частково не відповідає 

True True False True True False частково не відповідає 

True True True False False True частково не відповідає 

True True True False True False частково не відповідає 

True True True True False False частково не відповідає 

True Три та більше тестів здано незадовільно не відповідає 

False True True True True True не відповідає 

False Один та більше тестів здано незадовільно не відповідає 
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Додаток Б 
База знань для формування висновку 

 

ПВ КФК 
Рівень не-
обхідних 
навичок 

Рівень до-
свіду ро-
боти 

Рівень 
освіти 

Соціаль-
ний стан 

Висновок 

відповідає 1 відмінно високий високий високий 

повністю від-
повідає 

відповідає 1 добре високий високий високий 

відповідає 1 відмінно середній високий високий 

відповідає 1 відмінно високий середній високий 

відповідає 1 відмінно високий високий середній 

відповідає 1 добре середній високий високий 

відповідає 1 добре високий середній високий 

відповідає 1 добре високий високий середній 

відповідає 1 добре високий середній середній 

відповідає 1 відмінно середній середній високий 

відповідає 1 відмінно середній високий середній 

відповідає 1 відмінно середній середній середній 

відповідає 0,5 відмінно високий високий високий 

більше відпові-
дає, ніж не відпо-

відає 

частково 
відповідає 

1 
>задовільно будь яке значення (вище низький) 

частково 
відповідає 

0,5 
>задовільно будь яке значення (вище низький) 

частково не 
відповідає 

1 
>задовільно будь яке значення (вище низький) більше не від-

повідає, ніж 
відповідає 

частково не 
відповідає 

0,5 >задовіль-
но 

будь яке значення (вище низький) 

не відповідає будь яке значення 

не відповідає 

частково 
відповідає 

0 
будь яке значення 

частково не 
відповідає 

0 
будь яке значення 

відповідає 0 будь яке значення 
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