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СПРОБИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕТЕКЦІЇ БРЕХНІ 
ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРАВОПОРУШЕНЬ

Анотація. У статті аналізується одна із актуальних проблем застосування по-
ліграфа під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, а  саме 
правове регулювання та законодавче закріплення детекції брехні під час досудово-
го розслідування кримінальних правопорушень. Ефективність використання полі-
графа під час досудового розслідування добре доведена дослідницькою практикою 
у багатьох країнах світу. У той же час, застосування поліграфічних прийомів не пе-
редбачено в кримінальному судочинстві в Україні через низку факторів, серед яких, 
по-перше – юридична відсутність регулювання в законодавчих актах, по-друге – це 
відсутність напрацювань з розвитку та забезпечення необхідної інструментальної та 
методичної бази.

Багато вчених і практиків не сумніваються в ефективності використання полі-
графів у  боротьбі зі злочинністю. У той же час процес його застосування вимагає 
збалансованого підходу до питання правового регулювання, який базується не лише 
на світовому досвіді використання «детектора брехні», а й на традиційних особли-
востях сучасного кримінального судочинства.

Аналізуючи діюче законодавство України, ми можемо зробити висновок, що по-
ліграф в нашій країні – це «перевірка бажаючих людей на їх чесність». У той же час, 
як показує практика, людина, якій немає чого приховувати, добровільно висловлює 
бажання пройти таке дослідження.
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Слід зазначити, що використання поліграфів практикується у багатьох країнах 
світу, результати яких розглядаються як докази. Протягом багатьох років пристрої 
виявлення брехні використовувались у боротьбі зі злочинністю в понад 20 країнах, 
включаючи США, Швейцарію, Японію, Туреччину та інші. Там побудовані спеціальні 
лабораторії, які обслуговуються кваліфікованими фахівцями. Деякі з останніх полі-
графів можуть реєструвати безконтактно більше десятка різних психіатричних па-
раметрів людини, динаміка яких аналізується вбудованим комп’ютером. Точність 
діагностики причетності осіб, підозрюваних у скоєнні злочину, забезпечується у ме-
жах 75–100%.

Ключові слова: детекція брехні, правове регулювання, поліграф, поліграфічні 
прийоми, досудове розслідування, кримінальне правопорушення.
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ATTEMPTS TO LEGAL REGULATION OF LIE DETECTION 
DURING THE PRE-TRIAL INVESTIGATION OF CRIMINAL 

OFFENSES

Abstract. The article analyzes one of the pressing problems of the use of polygraph 
in the pre-trial investigation of criminal offenses, namely, the legal regulation and 
legalization of the detection of lies during the pre-trial investigation of criminal offenses. 
The effectiveness of using polygraph in the course of pre-trial investigation is well proved 
by research practice in many countries of the world. At the same time, the use of polygraph 
methods is not provided for in criminal proceedings in Ukraine due to a number of factors, 
among which, firstly, the legal lack of regulation in legislative acts, and secondly, the 
lack of developments in the development and provision of necessary instrumental and 
methodological basis.

Many scientists and practitioners have no doubts about the effectiveness of the use of 
polygraphs in combating crime. At the same time, the process of its application requires a 
balanced approach to the issue of legal regulation, based not only on the world experience 
of using «lie detector», but also on traditional features of modern criminal proceedings.
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Analyzing the current legislation of 
Ukraine, we can conclude that the polygraph 
in our country is a «test of people who want 
to be honest». At the same time, as practice 
shows, a person who has nothing to hide 
voluntarily expresses his desire to undergo 
such a study.

It should be noted that the use of 
polygraphs is practiced in many countries 
of the world, the results of which are 
considered as evidence. For many years, 
lie detection devices have been used in 
the fight against crime in more than 20 
countries, including the United States, 

Switzerland, Japan, Turkey and others. 
Special laboratories have been built 
there and are maintained by qualified 
professionals. Some of the latest polygraphs 
can record contactlessly more than a dozen 
different psychiatric parameters, the 
dynamics of which are analyzed by a built-
in computer. The accuracy of diagnosing 
the involvement of persons suspected of 
committing a crime is ensured within the 
range of 75-100%.

Keywords: lying detection, legal 
regulation, polygraph, printing techniques, 
pre-trial investigation, criminal offence.

Постановка проблеми. На сьо-
годні можливість впровадження 
поліграфічної технології в  Україні 
повністю залежить від прийняття від-
повідних правових інструментаріїв на 
державному рівні. Слід зазначити, що 
діючий Кримінальний процесуальний 
кодекс України (далі  – КПК України) 
не має прямого посилання на можли-
вість використання поліграфів у  кри-
мінальних провадженнях. Так само 
жодних намагань врегулювати це пи-
тання не має і  в Законі України «Про 
оперативно-розшукову діяльність». 
Разом з тим, згадані нормативно-пра-
вові акти не забороняють використан-
ня поліграфа при отриманні показань 
від учасників кримінального прова-
дження за їх добровільною письмовою 
згодою. Такі дослідження проводяться 
з дотриманням ч. 2 ст. 28 Конституції 
України, тобто жодна особа не може 
піддаватися медичним, науковим або 
іншим експериментам без її незалеж-
ної згоди.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблематика правового 
регулювання детекції брехні розгля-
далася у  працях: В. Ю. Шепітьком,  
С. М. Злепком, І. П. Усіковим, В. В. Чер-
нєйем, В. І. Василинчуком, В. П. Захаро-
вим, О. І. Козаченком, С. К. Делікатним, 

Ж. Ю. Половніковою, В. В. Матвійчуком,  
Д. Й. Никифорчуком, , Ю. Ю. Орловим 
та іншими науковцями. Однак, єди-
ного висновку щодо правого регулю-
вання та законодавчого закріплення 
такого дослідження вони не дійшли, 
що потребує додаткового розгляду та 
аналізу даного питання.

Метою статті є дослідження та 
виявлення проблем правового регу-
лювання детекції брехні під час досу-
дового розслідування кримінальних 
правопорушень. 

Виклад основного матеріалу. 
Поліграф  – це багатоцільовий при-
стрій, призначений для одночасного 
запису дихання, артеріального тиску, 
біотоків мозку, серця, м’язів та інших 
фізіологічних процесів [1]. Інструмен-
ти цього класу широко застосовують-
ся в  клінічній медицині, біомедич-
них та психологічних дослідженнях, 
прикладній психофізіології, одним 
з  розділів якої є визначення брехні. 
Спеціальні психофізіологічні дослі-
дження  – складний багатоетапний 
процес, під час якого поліграф вико-
нує єдину функцію – відповідає на пи-
тання, задані ефемерністю людського 
тіла (протягом декількох секунд). Коло 
фізіологічних процесів, що підляга-
ють апаратному контролю в  процесі 
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помилкового виявлення, включає: ди-
хання людини, активність його сер-
цево-судинної системи та зміну елек-
тричного опору шкіри [2].

У рамках оперативно-розшуко-
вої діяльності поліграфи можуть бути 
законно використані для перевірки 
правдивості свідчень очевидців щодо 
інциденту на громадських засадах [3].

Сьогодні існує багато можливостей 
використовувати науково-технічні 
засоби для виявлення та розкриття 
брехні у  розслідуванні злочинів. Од-
нак ні чинний КПК України, ні зако-
нодавство України не визначають по-
рядок їх застосування та можливість 
використання отриманих результатів 
як доказів. Зараз розроблено кілька 
приладів виявлення брехні. До них 
належать: ЖК, фоноскоп, аналітичні 
комплекси аналізу магнітного сигналу 
та аналізатори напруги, але найефек-
тивніший та найпростіший у викорис-
танні є поліграф.

Певне коло вчених та практи-
ків мають різні думки щодо позиції 
та підходу поліграфістів, які ґрунту-
ються на об’єктивних принципах та 
суб’єктивних підходах до цього нау-
ково-технічного інструменту. Напри-
клад, деякі вчені прямо відкидають 
використання поліграфів, закликаючи 
не порушувати конституційні норми, 
що гарантують права та свободи люди-
ни. Наприклад, В. О. Коновалов вважає 
неможливим використання поліграфа 
через практичну відсутність розумної 
експериментальної бази [4, с. 180–
181]. У той же час, цей парадокс під-
тримує Т. Р. Морозов, який підкреслює, 
що вітчизняна наукова література не 
лише не враховує практику широко-
го використання поліграфів у  поліції, 
державних органах та кримінальному 
судочинстві розвинених країн, але й 
практику та досягнення відомих ві-
тчизняних поліграфологів [5, с. 229]. 
Інші ж підтримують подальше впрова-

дження цього науково-технологічного 
інструменту у діяльність правоохорон-
них органів, маючи на увазі конкретні 
нормативно-правові документи.

Обґрунтованість впроваджен-
ня психофізіологічних обстежень і, 
відповідно, висновків поліграфа на 
досудовому розслідуванні та під час 
тестування вже доведені досвідом за-
рубіжних країн, таких як США, Японія, 
Канада, Ізраїль тощо. Нещодавно до 
списку цих країн приєдналася Росія, 
де за останні 20 років успішно вико-
ристовується поліграфна експертиза. 
Тобто можна стверджувати, що психо-
фізіологічний метод виявлення брехні 
став популярним і застосовується у ба-
гатьох країнах світу. У деяких країнах 
результат поліграфа вважається до-
статнім для притягнення до відпові-
дальності. В Україні, хоча окремі фір-
ми також надають такі послуги, вони 
не є всеосяжними через відсутність 
законодавчого визначення стандар-
тів таких досліджень, що, звичайно, 
призводить до неякісного розгляду 
результатів, досягнутих за допомогою 
поліграфів. 

Однак питання нормативно-пра-
вового закріплення процедур про-
ведення поліграфічних досліджень 
залишається відкритим, як і  методо-
логія його функціонування, кваліфі-
кація та дотримання організаційних 
умов, по-перше, можливі помилки та 
по-друге, неможливість перевірити 
результати, що є необхідною умовою 
для визнання дослідження у  кримі-
нальному судочинстві [6, с.13]. У на-
укових статтях на цю тему часто зга-
дується, що використання висновків 
поліграфа як доказів під час досудо-
вого розслідування або судового роз-
гляду іноді є останнім шансом людини 
довести свою невинність. Досудове 
розслідування не завжди може гаран-
тувати повний аналіз та виявлення 
всіх доказів, тому в  деяких випадках 
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послуги поліграфолога просто необ-
хідні [5, с. 63].

В Україні використання полігра-
фа (детектора брехні) на сьогодні чіт-
ко не передбачено законодавством. 
Незважаючи на це, він використову-
ється вітчизняними експертами для 
перевірки деяких працівників, їх ро-
дичів тощо. У той же час спеціалізо-
вані державні установи не проводять 
психофізіологічні обстеження з  ви-
користанням поліграфів. Загалом для 
такої експертизи не існує єдиної назви 
через відсутність законодавства щодо 
використання поліграфів. Так, у  про-
цедурних документах та на різних 
сайтах фахівців, які проводять такі іс-
пити, використовуються різні назви: 
судово-психіатрична експертиза з ви-
користанням поліграфа, судово-пси-
хофізіологічна експертиза, судова 
психолого-фізична експертиза.

 Світова практика використання 
поліграфів також свідчить про відсут-
ність стійкого підходу до оцінювання 
результатів поліграфічних досліджень. 
У більшості країн результати психофі-
зіологічного дослідження та опитуван-
ня за допомогою детектора брехні не є 
прямими доказами і  не можуть бути 
основою звинувачення. Це пов’язано 
із сумнівами щодо точності отриманої 
інформації. Так, США, Канада, Ізра-
їль, Японія, які є світовими лідерами 
у  використанні поліграфів спецслуж-
бами та іншими державними устано-
вами для перевірки певного кола осіб, 
включаючи цивільні та адміністратив-
ні справи перед судами, велику увага 
приділяють наслідкам використан-
ня поліграфів у  кримінальних про-
вадженнях. Наприклад, у Сполученому 
Королівстві у 2007 році було прийнято 
Закон про контроль за правопорушни-
ками, в якому закріплено, що засудже-
ні за сексуальні правопорушення та, 
які підлягають умовно-достроковому 
звільненню, підлягають поліграфіч-

ному тестуванню. У випадку відкриття 
кримінального провадження в Англії, 
дані, зібрані за допомогою поліграфа, 
можуть розглядатися лише як докази, 
якщо вони не підтверджені іншими 
дійсними даними. На сьогодні в США 
не існує єдиної думки щодо можли-
вої   цінності використання детектора 
брехні. Можна стверджувати, що різ-
номанітність правових рамок у  біль-
шості країн світу щодо використання 
поліграфів пов’язана з сумнівом у на-
дійності результатів таких тестів. 

Рівень нормативно-правового ре-
гулювання використання поліграфіч-
них технологій у  правозастосовній 
діяльності у світі можна розділити на 
чотири групи:

1) країни, де використання полі-
графів регулюється окремим законом 
(США, Литва та Молдова);

2) країни, де використання полі-
графа регулюється певними правови-
ми нормами, включаючи широке коло 
соціальних відносин (Індія, Македо-
нія, Польща, Туреччина, Сербія, Сло-
венія, Канада, Угорщина, Чорногорія);

3) країни, де використання полі-
графа регулюється підзаконними нор-
мативно-правовими актами (Англія, 
Бельгія, Болгарія, Білорусь, Ізраїль, 
Південна Корея, Чехія, Росія);

4) країни, де використання полі-
графа не регулюється (Латвія, Сінга-
пур, Японія) [6].

У той же час, можливість подаль-
шого використання поліграфічних 
технологій в  Україні певною мірою 
залежить від розробки відповідних 
правових інструментів на державному 
рівні [7].

Експерти вважають, що поліграф 
може бути законно використаний 
у  процесі оперативно-розшукової ді-
яльності для перевірки правдивості 
свідчень очевидців, заснованих на до-
бровільних показаннях, але чинний 
Закон України «Про оперативно-роз-
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шукову діяльність» не містить жодних 
відомостей щодо цього. Разом з  тим, 
згадані нормативно-правові акти не 
забороняють брати показання учас-
ників кримінального провадження із 
застосуванням поліграфів. Такі дослі-
дження проводяться з  дотриманням 
вимог ч. 2 ст. 28 Конституції України 
(жодна людина не може піддаватися 
медичним, науковим чи іншим екс-
периментам без його згоди) [8]. Тобто, 
опитування з використанням полігра-
фічної методики повинно проводи-
тися лише на добровільній основі, що 
відповідає загальній світовій практиці 
використання таких пристроїв. Про-
цес перевірки на поліграфах повинен 
базуватися на принципах справедли-
вості, неупередженості, професіона-
лізму. Певним кроком до регулювання 
використання поліграфів є запрова-
дження у  ст. 50 Закону України «Про 
Національну поліцію», згідно з  яким 
громадяни України, які виявили ба-
жання вступити на службу в  міліцію, 
проходять перевірку на поліграфі за їх 
згодою [9].

Нині у  правоохоронних органах 
України розроблено та затвердже-
но декілька відомчих Інструкцій, які 
слугують правовою основою для про-
ведення експертних досліджень з  ви-
користанням поліграфа. Так, згідно 
з  тимчасовою Інструкцією про поря-
док та умови проведення опитування 
осіб з використання технічних засобів 
одержання інформації в  оператив-
но-розшуковій діяльності спеціалізо-
ваних підрозділів по боротьбі з  орга-
нізованою злочинністю МВС України, 
[7] дане опитування осіб відноситься 
до різновиду оперативно-розшукової 
діяльності .

Висновки. Питання нормативного 
регулювання використання полігра-
фічних технологій у  правоохоронній 
діяльності потребують вирішення на 
законодавчому рівні. Питання ж ви-

користання поліграфічних досліджень 
на досудовому розслідуванні кримі-
нальних правопорушень необхідно 
вирішити найближчим часом з метою 
більш ефективної та всебічної реаліза-
ції його результатів з метою реалізації 
такого принципу кримінального про-
цесу, як невідворотність покарання.
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