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Анотація

Специальный учебный курс «Проблемы расследования экономических
преступлений» имеет целью синтезировать и углубить знания студентов,
полученные в процессе изучения уголовно-процессуального права,
криминалистики, судебной бухгалтерии, криминологии и уголовного права, а
также других наук, которые содержат знания о способах, технологии и
финансово-учетные инструменты совершения, методы выявления,
документирования, предупреждения и расследования экономических
преступлений. Этот подход, широкий традиционного
уголовно-процессуальное понимание стадии «начало расследование»
(возбуждение уголовного дела, по старому УПК, или регистрация
информации в Едином реестре досудебных расследований, по новому УПК),
мы применили в связи со спецификой и сложностью установления самого
факта совершения высоколатентных экономических преступлений, которые
трудно отличить от обычных финансово-хозяйственных операций, под видом
которых они совершаются.  

Именно эти особенности - выявление высоколатентных экономических
преступлений - не учитывает новый УПК Украины. Запретив предварительный
сбор и проверку информации о подозрительных финансово-хозяйственные
операции, он заблокировал выявления экономических и других латентных
преступлений.  

Требование о внесении в Единый реестр уголовных правонарушений
заявлений или голословной непроверенной информации приводит
искривление сведений об уровне преступности, укрытия преступлений,
нарушение принципа презумпции невиновности и безосновательное
ежегодное ограничение прав более трех с половиной миллионов граждан,
искусственно подданных досудебному следствию, непродуктивное роста и
использования судебного, прокурорского и следственного аппарата с
одновременным обвалом системы раскрытия преступлений, рост мотивации
к коррупции и снижение уровня защиты прав граждан.  

Изучая спецкурс, современные и будущие специалисты-юристы получат
знания о проблемах и пути совершенствования уголовно-процессуального
законодательства по расследованию экономических преступлений,
применение методики экономико-криминологического мониторинга как
средства повышения эффективности выявления, расследования и
предупреждения экономических преступлений на примере трех наиболее
криминогенных направлений воспроизводства экономической преступности -
банковской, внешнеэкономической деятельности и сферы налогообложения.
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