Тестування на детекторі брехні
Обов'язковою умовою будь-якої перевірки на детекторі брехні є добровільна
згода тестованого у письмовій формі.
Результат тестування надається Замовнику у вигляді письмового висновку.
Вид проведених робіт

Ціна

Перевірка найманого/працюючого персоналу

від 1000 грн/чол.

Службові розслідування

від 2300 грн/чол.

Перевірки приватних осіб (розкривання проблем
приватного характеру)

від 4000 грн/чол.

Судова психофізіологічна експертиза

від 4500 грн/чол.

Судова психофізіологічна експертиза з особливо тяжких
злочинів (умисне вбивство, зґвалтування, педофілія)

від 7000 грн/чол.

За погодженням із замовником ціна перевірки на поліграфі може змінюватися в
кожному конкретному випадку. Остаточна вартість перевірки на детекторі брехні
залежить від кількості тестованих, а також від глибини і складності проведеного
дослідження.

У разі службового розслідування (виявлення осіб, причетних до події, що
відбулася), процедура дослідження з використанням комп'ютерного поліграфа
проводиться в кілька етапів:
1-й етап:
• Замовник викладає поліграфологові фабулу (обставини) події, а також формулює цілі
дослідження (те, що він бажає з'ясувати).
• Замовник забезпечує поліграфологові можливість співбесіди з підозрюваними, а
також заповнення ними пояснювальних у письмовій формі або викладу своєї думки
відносно того, що сталося в усній формі.

• Кандидати на тестування отримують під розпис пам'ятку з зобов'язанням дотримання
рекомендацій, викладених у ній.
• Поліграфолог узгоджує із замовником організаційні заходи процедури дослідження
(умови, місце, час, графік і т.д.).
• Поліграфолог складає питання і тести для кожного з підозрюваних осіб.

2-й етап:
• Поліграфолог проводить процедуру дослідження (з розрахунку 1,5-3 години на одну
людину).

3-й етап:
• Поліграфолог проводить аналіз проведених досліджень і оформлення висновків (з
розрахунку 1,5-3 години на одну людину).

Примітка:
• оптимально проводити дослідження тільки по одному епізоду (події);
• залежно від кількості тестованих осіб (не більше 3-х чоловік на день), висновок у
письмовій формі може бути видано Замовнику в кінці 2-го дня або в терміни,
встановлені за домовленістю;
• при необхідності (з метою підвищення відсотка достовірності результату)
поліграфолог вправі провести додаткові тестування;
• в обов'язки поліграфолога не входить отримання добровільного зізнання від
тестованих осіб, а також повернення викраденого;
• робота поліграфолога вважається закінченою після надання Замовнику висновку у
письмовій формі з підписом і печаткою (при її наявності).

У разі проведення скринінгу (тестування кандидатів на посаду або працюючого
персоналу), застосовуються всі положення, зазначені вище, з такими винятками:
• в ході однієї процедури тестування оптимально досліджувати не більше 3-х головних
тем, а також не більше 3-х другорядних тем;
• тривалість процедури дослідження однієї людини становить від 2 до 3 годин;

• аналіз та оформлення одного висновку не менше 2-3 годин (для деталізації необхідне
проведення додаткового дослідження);
• по закінченні дослідження Замовник може отримати висновки у письмовій формі з
підписом і печаткою (при її наявності).
Результати тестування оформлюються в єдиному екземплярі і видаються тільки
Замовнику. Всі дані, отримані в результаті тестування поліграфологом, не
розголошуються!

