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Правовий статус ініціатора проведення психофізіологічних досліджень  
із застосуванням поліграфа 

Мета статті – дослідити необхідність оптимізації теоретичної та прикладної складових проведення 
психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа. Завданням є вдосконалення правового й  
адміністративно-правового статусу ініціатора проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням 
поліграфа. Основою методології наукового дослідження є загальні й спеціальні методи, прийоми наукового 
пізнання, використання яких обумовлено метою та завданням публікації. Наукова новизна полягає в тому, що 
в статті розглянуто питання ініціювання психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в Україні. 
Проаналізовано нормативно-правове регламентування процедури проведення дослідження із застосуванням 
поліграфа. Досліджено сутність, елементи й види правового статусу ініціатора проведення таких дослі-
джень. Висновки. Обґрунтовано необхідність покращити теоретичну та прикладну складові питань  
ініціювання проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа, а також удосконалення 
правового й адміністративно-правового статусу ініціатора проведення психофізіологічного дослідження із 
застосуванням поліграфа. Визначено категорії осіб, яких можна та не можна вважати ініціатором проведення 
психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа. Сформульовано дефініцію поняття ініціатора 
проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа. Окреслено права й обов’язки такої 
особи. Встановлено обставини, які є обов’язковими для призначення психофізіологічних досліджень із застосу-
ванням поліграфа. Надано пропозиції щодо вдосконалення нормативного закріплення правового статусу  
ініціатора проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа. 
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Вступ 

Поліграф – технічний багатоканальний ре-
єстратор психофізіологічних реакцій людини гла-
сного використання, за допомогою якого можна 
виявляти й фіксувати психофізіологічні реакції 
особи на певні стимули (подразники) шляхом 
перетворення її психофізіологічних показників 
активності з аналогових сигналів на цифрові, що 
відображаються у вигляді кривих на поліграмах. 

Стимулами для цього процесу можуть бути 
певні запитання, фотографії, відео, речові дока-
зи, тобто все, що може провокувати психофізіо-
логічну реакцію людини (Motliakh, Kostiuk, & 
Kutsenko, 2016, р. 7). 

Протягом останніх років поліграф, або детек-
тор брехні, застосовують у діяльності правоохо-
ронних структур, бізнесу та житті пересічних гро-
мадян, зокрема, під час добору кандидатів для 
заміщення вакантних посад (кадровий скринінг), 
спеціальних (внутрішніх) перевірок і службових 
розслідувань, виконання завдань у межах розшу-
кового, досудового й судового провадження тощо. 

Актуальність цього напряму засвідчують та-
кож поліграфологи: «Поліграф активно застосо-
вують у системах кримінальної юстиції та націо-
нальної безпеки низки країн, і його використання 
поширюється в усьому світі» (Honts, 2008). 

Застосування поліграфа в сучасних умовах 
пов’язане з необхідністю посилення безпеки як у 
громадській, так і в державній сферах діяльності. 
Однак чимало питань щодо практики його вико-
ристання потребують детального вивчення 
(Deulin, & Babich, 2018). 

Будь-які суспільні відносини мають першо-
джерело – людину, яка їх ініціює. Не є винятком і 
процедура проведення перевірки із застосуван-
ням поліграфа, яку завжди ініціює особа, при-
ймаючи рішення про необхідність проведення 
цього дослідження. У зв’язку з ключовим значен-
ням цього суб’єкта для факту й процедури про-
ведення таких досліджень слід проаналізувати 
правовий та адміністративно-правовий статус 
ініціатора. 

Мета і завдання дослідження 

Мета публікації – обґрунтувати необхідність 
покращення теоретичної та прикладної складо-
вих ініціювання проведення психофізіологічних 
досліджень із застосуванням поліграфа. 

Завданням статті є вдосконалення правового 
й адміністративно-правового статусу ініціатора 
проведення психофізіологічних досліджень із 
застосуванням поліграфа. 
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Виклад основного матеріалу 

Чимало науковців вивчали загальні та окремі 
питання правового й адміністративно-правового 
статусу осіб, серед яких: В. Б. Авер’янов, 
С. С. Алексєєв, М. М. Алексейчук, С. М. Братусь, 
Ю. П. Битяк, В. Т. Білоус, О. М. Джужа, 
С. Д. Дубенко, П. В. Журавльов, Р. А. Калюжний, 
С. А. Карташов, В. В. Коваленко, О. В. Копан, 
О. В. Кузьменко, Б. М. Лазарев, В. І. Олефір, 
В. І. Осадчий, В. М. Плішкін, А. В. Савченко, 
О. Ф. Скакун, В. Д. Сущенко, В. І. Шакун, 
В. К. Шкарупа та ін. 

Аспектам проведення досліджень із застосу-
ванням поліграфа присвятили свої праці такі 
вчені: О. О. Алєксєєв, Д. О. Алєксєєва-Процюк, 
Д. С. Зубовський, М. Кузьменко, О. І. Мотлях, 
О. А. Назаров, О. М. Рибальченко, І. П. Усіков, 
Р. В. Черненко, В. О. Шаповалов та ін. 

Попри вагомий внесок цих науковців у роз-
роблення окреслених питань, правовий та адмі-
ністративно-правовий статус ініціатора залиша-
ється майже не дослідженим. 

Актуальність цього питання засвідчують ре-
зультати проведених автором 75 опитувань полі-
графологів, які працюють у правоохоронних і 
приватних структурах. За результатами анкету-
вання було отримано 64 відгуки щодо проблем у 
спілкуванні з ініціаторами.  

Питання добору якісних кандидатів для за-
міщення вакантних посад (кадровий скринінг), 
необхідності проведення спеціальних (внутріш-
ніх) перевірок і службових розслідувань можуть 
виникати у сфері діяльності державних право-
охоронних структур, бізнесу або приватних орга-
нізацій. Для вирішення їх за допомогою полігра-
фа потрібні підстави, реалізуючи які, ініціатор 
вступає у відповідні правові відносини. У сфері 
приватних відносин необхідна добровільна згода 
особи, яку перевіряють (наприклад подружжя), 
для врегулювання загальних інтересів. Ці право-
відносини регламентують, наприклад, положен-
нями Цивільного або Сімейного кодексів.  
У бізнес-секторі апелюють до законодавства у 
сфері праці. У разі застосування поліграфа пра-
воохоронними органами важливо дотримуватися 
певних засад і гарантій, а також зазначати адміні-
стративно-правовий статус ініціатора. 

Ініціювавши проведення психофізіологічних 
досліджень із застосуванням поліграфа, ініціатор 
стає однією з ключових фігур цього процесу, від 
якої також залежить об’єктивність результату. 

Відносини між особою та державою закріп-
лені різними правовими аспектами, що в сукуп-
ності визначають правовий статус учасника  
правовідносин. 

Слушно зазначають В. В. Сухонос і 
Є. В. Сухоновська, що в юридичній літературі є 
декілька підходів до визначення сутності катего-

рії «правовий статус» та його структури 
(Sukhonos, & Sukhonovska, 2017, р. 87). 

Правовий статус, констатує Л. А. Луць, – це 
закріплені у відповідних джерелах права та гара-
нтовані державою суб’єктивні права і юридичні 
обов’язки особи (Luts, 2007, р. 124). 

Науковець Б. Я. Кофман обстоює думку,  
згідно з якою правовому статусу притаманні такі 
риси: 1) це відображення волі держави; 2) його 
зміст, що є стабільним, змінюється не з волі осіб, 
а з волі законодавця; 3) елементи правового 
статусу – загальні (статусні) права та обов’язки 
суб’єкта об’єктивного права, його юридична  
відповідальність – закріплені у формі правових 
приписів (Kofman, 2019, р. 39). 

Правовий статус, вважає О. Ф. Скакун, – це 
система закріплених у нормативно-правових 
актах і гарантованих державою прав, свобод, 
обов’язків, відповідальності, на підставі яких ін-
дивід як суб’єкт права координує свою поведінку 
в суспільстві (Skakun, 2011, р. 59). 

Структуру правового статусу А. М. Колодій 
та А. Ю. Олійник визначають за такими елемен-
тами: статусні правові норми й правові відноси-
ни; суб’єктивні права, свободи та юридичні 
обов’язки; громадянство; правові принципи і 
юридичні гарантії; законні інтереси; право-
суб’єктність; юридична відповідальність (Kolodii, 
& Oliinyk, 2008, р. 174). 

На думку А. В. Панчишина, до структури пра-
вового статусу належать: правові норми, що ви-
значають статус; основні права, свободи, законні 
інтереси й обов’язки; правосуб’єктність; правові 
принципи; громадянство; гарантії прав і свобод; 
юридична відповідальність; правовідносини зага-
льного типу (Panchyshyn, 2010, р. 95-96). 

Дослідник І. О. Федотова класифікує право-
вий статус за такими видами: 

1) загальний (конституційний). Загальний пра-
вовий статус залишається єдиним для всіх грома-
дян держави, є базовим і вихідним. Цей статус 
визначений Конституцією країни, не залежить від 
конкретних обставин. Інші статуси, що виникають у 
суб’єкта правовідносин, доповнюють його; 

2) спеціальний (родовий) статус відображає 
особливості правового становища певних 
суб’єктів або їх категорій. Ґрунтуючись на загаль-
ному статусі, він характеризує певну категорію 
суб’єктів, для якої встановлює додатковий ком-
плекс прав та обов’язків; 

3) галузевий статус визначає особливості 
прав та обов’язків суб’єктів у певній сфері суспі-
льних відносин. Конкретизуючи загальний статус 
нормами галузевого законодавства, галузевий 
статус може мати певні особливості. Виокрем-
люють адміністративно-правовий, цивільно-
правовий, фінансово-правовий, кримінально-
правовий, митно-правовий та інші статуси; 
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4) індивідуальний статус визначає правові 
можливості й обов’язки конкретного суб’єкта. Він 
є найдинамічнішим (динаміка залежить від змін у 
житті та діяльності суб’єкта), становить сукуп-
ність персоніфікованих прав та обов’язків 
(Fedotova, 2012). 

Науковці порушують логічне питання: «Чому 
структура правового статусу особи відрізняється 
від структури його адміністративно-правового 
статусу?». Відповідь пов’язують із тим, що відно-
сини між особою та іншими суб’єктами обмежені 
адміністративно-правовим регулюванням – вони 
виникають, закріплюються та розвиваються на 
підставі використання норм адміністративного 
права та в межах відносин, у яких одним із 
суб’єктів є орган публічної влади (Humin, & 
Priakhin, 2014, р. 34). 

Наукова новизна 

Вважаємо, що будь-який правовий статус 
уособлює складне поєднання різних правомоч-
ностей. 

Досліджуючи правовий статус ініціатора, слід 
ураховувати, що ним можуть бути як фізичні осо-
би – громадяни України, іноземці й особи без 
громадянства, так і посадові особи та державні 
службовці. 

Автори законопроекту «Про захист прав осіб, 
які проходять опитування (дослідження) на полі-
графі» вважають ініціаторами й категорію юри-
дичних осіб ("Proekt Zakonu Ukrainy", 2016). 

З огляду на сучасний рівень цільового  
нормативного регулювання питання призначення 
психофізіологічних досліджень із застосуванням 
поліграфа, слід зауважити, що під час вивчення 
правового статусу ініціатора доречно насамперед 
визначити його адміністративно-правовий статус. 

Великий юридичний словник тлумачить ад-
міністративно-правовий статус фізичних і юриди-
чних осіб як сукупність їхніх прав та обов’язків, 
урегульованих адміністративно-правовими нор-
мами, які реалізуються в адміністративно-
правових відносинах. Елементами такого статусу 
є їхня адміністративна правоздатність і дієздат-
ність, а також права, обов’язки та відповідаль-
ність цих суб’єктів, передбачені нормами адмініс-
тративного права (Malko, 2009, р. 138). 

Науковець Л. В. Крупнова зазначає, що до 
складу адміністративно-правового статусу праців-
ника державної виконавчої служби слід відносити 
права, обов’язки та відповідальність (Krupnova). 

На думку Н. В. Янюк, структурно адміністра-
тивно-правовий статус посадової особи містить 
такі елементи: 1) службові повноваження 
(обов’язки та права, які визначають межі здій-
снюваних посадовими особами управлінських 
функцій); 2) юридичну відповідальність, що за-
лежить від особливостей посадових обов’язків і 

прав; 3) соціально-правові гарантії, які створює 
держава для належної реалізації повноважень 
посадовими особами (Yaniuk, 2002). 

Попри широкий спектр поглядів, зазначають 
О. М. Гумін та Є. В. Пряхін, майже всі вчені  
виокремлюють права й обов’язки у складі адміні-
стративно-правового статусу особи, а стосовно 
решти елементів їхні позиції різняться (Humin, & 
Priakhin, 2014, р. 34). 

Актуальність імплементації поліграфа в су-
спільні відносини поступово втілюється у форму-
вання нормативного регламентування порядку 
його застосування. Зокрема, така тенденція сто-
сується правоохоронних органів. Прогресивним у 
цьому сенсі можна вважати період з 2015-го до 
2017 року, коли було прийнято закони України 
«Про Національну поліцію» ("Zakon Ukrainy", 
2015, No. 580-VIII) та «Про Державне бюро роз-
слідувань» ("Zakon Ukrainy", 2015, No. 794-VIII), 
у яких уперше на законодавчому рівні йдеться 
про поліграф. У Законі України «Про Державне 
бюро розслідувань» проведенню психофізіологі-
чного дослідження із застосуванням поліграфа 
присвячено статтю 26. 

Також у цей період було прийнято низку  
відомчих наказів у правоохоронних органах  
України, до яких належать: 

– наказ Міністерства доходів і зборів України 
«Про використання поліграфів у діяльності Міні-
стерства доходів і зборів та його територіальних 
органів» від 2 серпня 2013 року № 329 ("Nakaz 
Ministerstva dokhodiv", 2013); 

– наказ Міністерства оборони України «Про 
затвердження Інструкції про порядок організації 
та проведення опитування персоналу з викори-
станням поліграфа у Міністерстві оборони України 
та Збройних Силах України» від 14 квітня 
2015 року № 164 ("Nakaz Ministerstva oborony", 
2015); 

– постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення психофізіо-
логічного дослідження із застосуванням полігра-
фа у Державному бюро розслідувань» від 
11 травня 2017 року № 449 ("Postanova Kabinetu 
Ministriv", 2017); 

– наказ Генеральної прокуратури України 
«Про затвердження Інструкції про порядок вико-
ристання поліграфа в діяльності органів прокура-
тури України» від 12 червня 2017 року № 180 
("Nakaz Heneralnoi prokuratury", 2017); 

– наказ Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни «Про затвердження Інструкції про порядок 
організації та проведення опитування особового 
складу Національної гвардії України з викори-
станням поліграфа» від 1 вересня 2017 року 
№ 749 ("Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav", 
2017, No. 749); 

– наказ Міністерства внутрішніх справ України 
«Про затвердження Інструкції про порядок викори-
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стання поліграфів у Національній поліції України» 
від 13 листопада 2017 року № 920 ("Nakaz 
Ministerstva vnutrishnikh sprav", 2017, No. 920). 

Проаналізувавши зазначені документи,  
можна дійти висновку, що: 

1) жодний із чинних нормативно-правових 
актів України не містить загального визначення 
поняття «ініціатор проведення психофізіологічно-
го дослідження із застосуванням поліграфа»; 

2) на законодавчому рівні не визначено, хто 
може бути ініціатором проведення психофізіоло-
гічного дослідження із застосуванням поліграфа; 

3) на рівні відомчих наказів закріплено пере-
лік посадових осіб, які можуть ініціювати проце-
дуру проведення психофізіологічних досліджень 
із застосуванням поліграфа. 

Ініціатором опитування в Міністерстві оборони 
та Збройних силах України можуть бути Міністр 
оборони України та його заступники, начальник 
Генерального штабу – Головнокомандувач Зброй-
них сил України та його заступники, керівники стру-
ктурних підрозділів Міністерства оборони України 
та Генерального штабу Збройних сил, а також осо-
ба, щодо якої висунуто сумніви стосовно правди-
вості наданої нею інформації (у разі наявності  
її письмового клопотання про проведення опиту-
вання з метою спростування цих сумнівів). 

У Національній гвардії України ініціатором 
опитування визначають командувача Національ-
ної гвардії України та його заступників, керівників 
структурних підрозділів Головного управління 
Національної гвардії України, начальників  
(командирів) територіальних управлінь, військо-
вих частин (підрозділів), вищих військових на-
вчальних закладів, навчальних військових частин 
(центрів), баз, закладів охорони здоров’я та 
установ Нацгвардії. 

Ініціатором дослідження в Державному бюро 
розслідувань може бути директор Бюро, його 
заступники, керівники територіальних органів і 
спеціальних підрозділів, а також працівник Бюро, 
щодо якого висунуто документально підтвердже-
ні сумніви стосовно правдивості наданої ним 
інформації (у разі наявності письмової заяви про 
надання добровільної згоди на проведення  
до-слідження для спростування таких сумнівів). 

У прокуратурі – керівник органу прокуратури, 
його перші заступники й заступники, які діють у 
межах своїх повноважень, особа, уповноважена 
на проведення службового розслідування (пере-
вірки), начальник Департаменту кадрової роботи 
та державної служби, начальник відділу роботи з 
кадрами Головної військової прокуратури, керів-
ники кадрових підрозділів регіональних прокура-
тур (військових прокуратур регіонів). 

У Національній поліції – керівник, перші  
заступники і заступники керівника центрального 
органу управління поліцією, керівник структурно-
го підрозділу центрального органу управління 

поліцією, керівники, перші заступники і заступни-
ки керівника територіального органу поліції, на-
чальник Департаменту кадрового забезпечення й 
особа, уповноважена на проведення службового 
розслідування (перевірки). 

Для кожної структури передбачено різний рі-
вень посадових осіб, які можуть бути ініціатором: 
від перших керівників до осіб, уповноважених на 
проведення службового розслідування. 

Слід також акцентувати, що деякі норми за-
значених вище наказів ініціаторами визначають 
осіб, які є суб’єктами таких досліджень і шляхом 
застосування поліграфа прагнуть довести свою 
непричетність ("Nakaz Ministerstva vnutrishnikh 
sprav", 2017, No. 749, р. 1.2; "Postanova Kabinetu 
Ministriv", 2017, р. 7). Таке формулювання, на 
нашу думку, не є коректним, оскільки завдання 
має давати особа, яка уповноважена призначати 
проведення певної перевірки. В окресленому 
випадку ініціатива на проведення психофізіологі-
чного дослідження із застосуванням поліграфа 
належить особі, яка прагне довести правдивість 
наданої нею інформації. Проте будь-яка службо-
ва особа не має права зобов’язати поліграфоло-
га провести перевірку щодо неї. Особа, яка пра-
гне довести правдивість наданої нею інформації, 
має клопотати щодо проведення стосовно неї 
такого дослідження або на договірних засадах 
ініціювати дослідження в приватного поліграфоло-
га, а потім додавати отримані результати до мате-
ріалів справи. Тобто особа, яка бажає довести 
правдивість наданої нею інформації, буде не  
ініціатором, а заявником. 

Необхідними умовами для набуття особою 
статусу ініціатора є такі: 

1) особа має обіймати певну посаду, компе-
тенція якої безпосередньо або опосередковано 
передбачає можливість ініціювати процедури 
проведення перевірки на поліграфі. У більшості 
випадків компетенцію посадової особи визначено 
її функціональними обов’язками та нормативно-
правовими актами, якими особа керується під 
час своєї професійної діяльності; 

2) особа має «вести» певне провадження 
(кримінальне, службове, добір кадрів тощо), за 
яким вона призначає дослідження; 

3) об’єктивно мають бути підстави, відповід-
но до яких в особи виникає право ініціювати  
дослідження; 

4) особа має реалізувати право ініціювати 
проведення дослідження шляхом даного в нале-
жному порядку завдання поліграфологу. 

Основними складовими, які, на думку вче-
них, формують адміністративно-правовий статус 
особи, є її права й обов’язки. 

Аналізуючи чинні нормативно-правові акти, 
слід виокремити такі обов’язки ініціатора: 

1) сформулювати питання, які підлягають 
з’ясуванню під час проведення дослідження, або 
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тематику запитань з подальшим їх узгодженням 
із поліграфологом; 

2) оформити завдання, зазначивши відомості 
про себе (ПІБ, посада, звання тощо), мету прове-
дення дослідження, підпис надати поліграфологу; 

3) надати завданню гриф обмеження досту-
пу відповідно до чинного законодавства. Гриф 
обмеження доступу документів з результатами 
дослідження буде відповідати грифу, наданому 
завданню. Надалі забезпечувати конфіденцій-
ність інформації про опитування особи з викори-
станням поліграфа; 

4) організаційно та оперативно забезпечува-
ти опитування на всіх етапах, зокрема явку особи 
у встановлені строк і місце. Ініціатор визначає 
час проведення перевірки в разі її перенесення 
поліграфологом унаслідок виявлення в дослі-
джуваної особи протипоказань до проведення 
перевірки. За потреби залучає перекладача; 

5) здійснювати контроль за роботою полі-
графолога в деяких випадках ("Nakaz Ministerstva 
dokhodiv", 2013, р. 1.; "Nakaz Ministerstva 
oborony", 2015, p. 8.5); 

6) відповідати за забезпечення умов прове-
дення згідно з установленими вимогами, зокрема: 

– безпечність місця проведення дослідження 
для здоров’я об’єкта опитування; 

– відсутність дискомфорту в об’єкта опиту-
вання під час проведення опитування; 

– шумо- і перешкодозахищеність; 
– можливість належного розміщення полі-

графа та спеціалістів-поліграфологів. 
Ініціатор має надати поліграфологу необхід-

ну інформацію щодо обставин події, які є причи-
ною перевірки, й отримати довідку за результа-
тами дослідження. 

Про права в цих нормативно-правових актах 
ідеться лише стосовно особи, яка підлягає  
до-слідженню. Можна припустити, що ініціатор 
має право: 

1) призначити проведення психофізіологічно-
го дослідження із застосуванням поліграфа; 

2) звертатися до поліграфолога за 
роз’ясненням отриманих результатів дослідження; 

3) призначити додаткове (у разі виникнення 
додаткових питань щодо обставин справи) або 
повторне (у разі виникнення обґрунтованої підозри 
стосовно необ’єктивності результатів) психофізіо-
логічне дослідження із застосуванням поліграфа. 

Ще одним елементом, який належить до 
структури адміністративно-правового статусу, 
вважають юридичну відповідальність. Вона є од-
ним із видів соціальної відповідальності, їй прита-
манні формальна визначеність, обов’язкове  
дотримання правових норм, державний контроль 

за їх виконанням, застосування до правопорушни-
ка державного примусу. 

Традиційним у юридичній літературі є твер-
дження, що юридична відповідальність – реакція 
держави на правопорушення. Це означає, що 
суб’єкт, порушивши правову норму, має зазнати 
певних втрат. Зв’язок прав, обов’язків і юридич-
ної відповідальності є беззаперечним, оскільки 
за порушення прав і недотримання обов’язків 
передбачено юридичну відповідальність (Humin, 
& Priakhin, 2014, p. 34). 

Аналіз положень нормативно-правових актів 
дає змогу стверджувати, що в законодавстві  
України відповідальність ініціатора передбачена 
лише за порушення порядку обліку, зберігання, 
використання та знищення матеріалів опитування, 
які містять інформацію з обмеженим доступом. 

Ініціатор також підлягає відповідальності у 
випадках зловживання або перевищення влад-
них повноважень у разі безпідставного призна-
чення досліджень або з’ясування обставин, які не 
стосуються конкретного провадження. 

Висновки 

Адміністративно-правовим статусом ініціато-
ра проведення психофізіологічного дослідження 
із застосуванням поліграфа слід вважати закріп-
лене нормами права становище особи в системі 
суспільних відносин, пов’язаних із фактом ініцію-
вання проведення дослідження із застосуванням 
поліграфа, призначене виконувати певні завдан-
ня, що стоять перед ним або юридичною особою, 
у якій він працює. 

Необхідно комплексно закріпити основні 
елементи адміністративно-правового статусу 
ініціатора (права, обов’язки, відповідальність) у 
нормативно-правових актах, які регламентують 
діяльність, пов’язану з проведенням перевірок із 
застосуванням поліграфа. Також слід норматив-
но закріпити й використовувати дефініцію термі-
на «ініціатор проведення психофізіологічних  
досліджень із застосуванням поліграфа». 

Особу слід вважати ініціатором з моменту 
надання належно підготовленого завдання вико-
навцю, тобто поліграфологу. 

Ініціатором проведення психофізіологічного 
дослідження із застосуванням поліграфа є особа, 
яка за наявності відповідних підстав реалізувала 
власні права (повноваження) шляхом надання 
завдання поліграфологу щодо проведення  
до-слідження із застосуванням поліграфа. 

Правовий статус ініціатора потребує пода-
льшого наукового аналізу, зокрема у випадку 
додаткового нормативного регламентування 
сфери досліджень із застосуванням поліграфа. 
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The Legal Status of the Initiator of Psychophysiological Research  
using a Polygraph 

The purpose of the study is the need to improve the theoretical and applied components of initiating psych-
?physiological research using a polygraph as well as defining and improving the legal and administrative-legal status 
of the initiator of psychophysiological research using a polygraph. The basis of the methodology of scientific 
research are general and special methods, methods of scientific knowledge, the use of which is determined by the 
purpose and objectives of the study. Scientific novelty. Issues if initation of psycho-physiological researches with the 
use of polygraph in Ukraine are considered. The current state of regulatory legal regulation of the procedure for 
carrying out the research with the use of polygraph and the person to be initiated by this study is analyzed. The 
essence elements and types of legal status are analyzed. Conclusion. The necessity of improvement of theoretical 
and applied components of issues of initiation of psycho-physiological researches with the use of a polygraph is 
determined as well as improvement of the legal and administrative legal status of the initiator of psycho-physiological 
researches with the use of polygraph. Certain categories of people who can and can’t be considered as initiators of 
psycho-physiological research with the use of polygraph. A universal determination of the initiator of a psycho-
physiological study with the use of a polygraph is formulated. The rights and obligations of such person are defined. 
Formulated circumstances the obligatory presence of which will allow the appointment of conducting psycho-
physiological studies using a polygraph. Offered suggestions for improving the normative strengthening of the legal 
status of the initiator of psycho-physiological research using polygraph. 
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