Біографічна довідка
НЕКРАСОВ ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
11.09.1968 р.н.,
кандидат юридичних наук,
доцент,
полковник податкової міліції у відставці,
помічник-консультант Народного депутата України

Трудова діяльність:
- 1987-1992 рр. – навчання та служба у Збройних силах СРСР.
- 1993-2002 рр., 2008-2011 рр. − служба в органах внутрішніх справ
України на оперативних посадах та робота у навчальних закладах системи МВС
України.
- 2002-2008 рр., 2011-2016 рр. – служба в органах податкової міліції.
- 2016 р. – заступник начальника факультету підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції з навчальнометодичної та наукової роботи Національного університету державної
податкової служби України.
- жовтень 2016 р. – березень 2017 р. – начальник відділу національної
безпеки та оборони Національної академії прокуратури.
- квітень 2017 р. по теперішній час провідний науковий співробітник
НАВС.
Освiта i професiйна пiдготовка:
У 1991 р. закінчив Курганське вище військово-політичне авіаційне
училище − спеціальність соціальний педагог-психолог.
У 1995 р. закінчив Одеський інститут внутрішніх справ − спеціальність
юрист − правоохоронна діяльність.
Науковий ступінь кандидат юридичних наук.
Вчене звання доцент (2005 р.).
У липні 2001 року захистив дисертацію за темою «Проблеми негласного
проникнення у злочинне середовище” та присуджено науковий ступінь
кандидата юридичних наук за спеціальністю 21.07.04 - оперативно-розшукова
діяльність.
Професійні навички:
- грудень 2015 року – пройшов двотижневий тренінг «Criminal Intelligence
in money laundering and corruption cases. Training based on ANACAPA methods».
Отримав навики оцінки даних, аналізу даних (побудови схеми зв’язків, схеми
подій, дій, приступної активності), аналізу телефонних з’єднань, оформлення та
використання аналітичних продуктів.
- листопад 2016 року ‒ пройшов тренінг «Operational analysis», «Strategic
analysis» за методом ANACAPA. Отримав навики операційного аналізу даних

отриманих із відкритих джерел та баз даних, а також побудови прогнозів та
трендових таблиць.
- грудень 2016 року ‒ пройшов тренінг «Analytical tools I2 IBase training
course» отримав навики роботи з soft IBM I2 iBase Designer. Отримав статус
тренер для тренерів з можливістю навчання зазначеним методикам.
- квітень 2017 року ‒ пройшов тренінг «Attended training on EU best
practices in criminal investigation and the required standard». Отримав навики
розслідування кримінальних правопорушень за стандартами ЄС.
- вересень-жовтень 2017 року ‒ пройшов цикл тренінгів під егідою
Консультативної місії Європейського Союзу ANACAPA (4th – 8th September
2017), Tactical Analysis, Strategic Analysis, Risk Analysis and OSINT (2 nd – 6th
October), IBM i2 Analyst’s Notebook (9th – 13th October 2017). Отримав навики
збору інформації з відкритих джерел, проведення тактичного аналізу даних,
використанню електронних мап місцевості.
Досягнення:
Має біля 120 наукових праць за оперативно-розшуковою проблематикою,
чотири з яких опубліковані у закордонних виданнях, проіндексованих у базах
даних Web of Science Core Collection та Scopus. Сфера обізнаності та наукових
інтересів розробка сучасних методів протидії організованій злочинності у сфері
економіки, руйнування кримінальних бізнес-моделей, кримінальний аналіз,
кримінальна розвідка. На протязі всього часу роботи у правоохоронних органах
неодноразово приймав участь у складі міжвідомчих та відомчих робочих груп
по підготовки нормативних актів (законодавчих та відомчих) щодо організації
роботи правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю та корупцією. На
протязі декількох останніх років виступав у якості консультанта окремих
оперативних підрозділів в питаннях організації боротьби з економічними
злочинами, кримінальної розвідки, реформування правоохоронних органів.
Є членом редколегій Науково-практичного журналу «Криміналістичний
вісник».
Є співавтором Концепції щодо створення Національного бюро фінансової
безпеки та сучасної моделі боротьби з економічною злочинністю, який
ґрунтується на передовому європейському досвіді, та який покладено в основу
депутатського законопроекту «Про Національне бюро фінансової безпеки».
Проект «Сучасної моделі боротьби з економічною злочинністю» набув
підтримки в Департаменті технічної допомоги Міністерства фінансів США, був
обговорений з представниками OLAF (Європейським агентством по боротьбі з
шахрайством), Європолом, висунутий на конкурс Фінансовою гвардією Італії.
У період 2017-2019 роках у складі парламентських та експертних
делегаціях відвідав низьку країн ЕС де зустрівся з представниками Єврокомісії
та Європарламенту, генеральних прокуратур, національних поліцій,
антикорупційних, митних і податкових органів, міністерств і профільних
комітетів парламентів європейських країн та США, а також OLAF, CARIN,
EUROPOL де обговорювались питання реформування правоохоронних органів
України.
13 до 15 березня 2019 року у складі групи експертів у м. Брюссель
(Бельгія) прийняв участь в громадському конкурсі «Безпечне суспільство –
захист свободи й безпеки Європи та її громадян», який організовано Мережею

національних контактних центрів SEREN4 за співпраці з Європейською
комісією в межах Європейського інформаційного дня та брокерських заходів
«Безпечне суспільство Горизонт – 2020», де було презентовано авторський
проект з розробки сучасних підходів боротьби з організованою економічною
злочинністю «Руйнування кримінальних бізнес-моделей в економіці, що
базується на ризик-орієнтованих платформах». Результатом цього стали
пропозиції від Тунісу, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Франції, щодо початку
діалогу з приводу створення консорціумів на отримання грандів від
європейських фондів.
Має коло міжнародних зв’язків з Європейськими інституціями Європолу,
CARIN, OLAF, Єврокомісії та Європарламенту, а також правоохоронними
органами Румунії, Литви, Італії, Нідерландів тощо. Приймав участь у біля 60
науково-комунікативних заходах, присвячених боротьбі зі злочинністю.
Є членом правління Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
науковців та фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності».
Одружений, має двох доньок 28 та 26 років.
Основні публікації
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основи: моногр. (2006р.);
10. Використання оперативно-технічних засобів у протидії злочинам,
що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: моногр., (2007р.);
11. Національна система України по боротьбі з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, (2007р.);
12. Оперативне розпізнавання: моногр. (2007р.);
13. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі
злочинами: моногр. (2007р.);
14. Противодействие отмыванию денег: украинско-российский опыт:
моногр. (2007р.);
15. Використання можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у боротьбі зі
злочинами: навч. посіб., (2008р.);
16. Виявлення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом (оперативно-розшуковий аспект): навч.-практ. посіб., (2008р.);

17. Розкриття вбивств на замовлення (оперативно-розшуковий аспект):
наук.-практ. посіб. (2008р.);
18. Розкриття злочинів у сфері виготовлення та збуту алкогольних
напоїв: оперативно-розшуковий аспект: наук.-практ. посіб. (2009р.);
19. Попередження та розкриття злочинів, пов’язаних з порушенням
бюджетного законодавства: навч. посіб. (2009р.);
20. Оперативна закупівля та контрольоване постачання: організація і
тактика проведення: навч. посіб., (2010р.);
21. Паливно-енергетичний комплекс України: умови функціонування
та організація протидії порушенням податкового законодавства: навч. посіб.,
(2010р.);
22. Судова бухгалтерія: навч. посіб., (2011р.);
23.
Оперативно-розшукова
діагностика
злочинів
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зовнішньоекономічної діяльності, моногр. (2013р.);
24.
Агентурна робота фіскальної служби: моногр. (2015р.);
25. Легендовані підприємства: (оперативно-розшуковий аспект):
моногр. (2015р.);
26. Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: оперативнорозшуковий аспект: моногр. (2015р.);
27. Податкові злочини, що вчинюються з використанням високих
інформаційних технологій: оперативно-розшуковий аспект : моногр. (2015р.);
28. Письмові процесуальні документи досудового розслідування
податкових злочинів: практикум : навчальний посібник (2016р.);
29. Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних
доходів в Україні: метод. рек (2017р.);
30. Довідник керівника поліції – поліцейська діяльність, керована
розвідувальною аналітикою / ILP : навчальний посібник (2019р.)
31. Тактичний кримінальний аналіз: теорія та практика; навчальний
посібник (2020р.).
32. Основи кримінального аналізу: підручник (2020р.)

