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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у написанні колективної монографії: «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ТА
ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ: КОНЦЕПТИ, ПРАГМАТИКА, ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ», що
включає наступні розділи:
РОЗДІЛ 1. Економічна безпека держави: детермінанти та механізми зміцнення.
РОЗДІЛ 2. Безпека господарюючих суб’єктів: теоретична площина та практичний вимір.
РОЗДІЛ 3. Нормативно-правовий базис системи економічної безпеки.
РОЗДІЛ 4. Фінансові розслідування у контексті економічної безпеки держави.
РОЗДІЛ 5. Інституційні, організаційні та процесуальні аспекти здійснення фінансових
розслідувань.
До участі у написанні запрошуються науковці (в тому числі й аспіранти) та практики. Для
авторів без наукового ступеня – обов’язкове подання скан-копії рецензії доктора наук із
відповідним завіренням його підпису, що засвідчує належний науковий рівень та практичну
цінність матеріалів, поданих до друку.
Монографії буде присвоєно Міжнародний стандартний номер (ISBN), а також передбачається
обов’язкова розсилка її примірників відповідно до встановленого списку. Наукова праця буде
розміщена в репозитаріях DSpace, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та
ідентифікуватися пошуковою системою «Google Scholar».
Наукова колегія:
Варналій З.С. – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
дійсний член Академії економічних наук України, професор кафедри фінансів Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
Баланюк І.Ф. – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України,
завідувач кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника;
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Вівчар О.І. – доктор економічних наук, доцент, академік Академії економічних наук України,
професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Тернопільського національного
економічного університету;
Карпов Н.С. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансових розслідувань
Університету державної фіскальної служби України;
Харченко В.Б. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових
дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ.
Координацію роботи над монографією здійснюватиме колектив кафедри економічної безпеки та
фінансових

розслідувань

Тернопільського

національного

економічного

університету

під

керівництвом завідувача – кандидата юридичних наук, доцента Москалюк Н.Б.
Контрольні дати:
Надання авторами матеріалів до розгляду
Відповідь про прийняття матеріалів
Розсилка монографії в електронному вигляді
Розсилка надрукованого примірника монографії

до 20 травня 2019 р. (включно)
протягом 3-5 днів після отримання матеріалів
19-21 червня 2019 р.
24-29 червня 2019 р.

Вимоги до матеріалів монографії: Матеріали повинні відповідати тематиці розділів колективної
монографії, мати науковий стиль викладу (точність, логічність, лаконічність, зрозумілість,
послідовність, цілісність, завершеність), високий фаховий рівень та ступінь унікальності, містити
коректні цитування. Текст слід оформляти як підрозділ монографії, який повинен мати наступну
структуру: вступ (до 1 сторінки), виклад результатів дослідження, висновки (до 1 сторінки). Автори,
надаючи матеріали для формування та друку колективної монографії, приймають умови ліцензійного
договору на використання їхнього твору як договору приєднання. З його умовами можна
ознайомитися на сайті кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань ТНЕУ (http://
febiv.tneu.edu.ua). Відповідальність за подані матеріали несуть автори.
Технічні вимоги: Текст необхідно подати в електронному варіанті у форматі .doc або .docx,
редактор Microsoft Word. Обсяг тексту одного підрозділу монографії – не менше 12-ти сторінок при
форматі сторінки А4 (297*210 мм), орієнтація – книжкова. Шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 pt.,
абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал – 1,5.
Перший рядок (шрифт – жирний, вирівняний по правій стороні) – прізвище, ім’я, по батькові
автора (авторів). Кожен співавтор зазначається з нового рядка. Другий рядок (шрифт – курсив,
вирівняний по правій стороні) – науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи автора. Третій
рядок (шрифт – жирний, великими літерами, вирівняний по центру) – назва підрозділу монографії.
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Кожна таблиця, ілюстрація, діаграма, схема повинна бути підписана та мати назву.
Графічний матеріал слід виконувати у програмах, доступних для подальшого редагування.
Для рисунків і таблиць застосовувати шрифт Times New Roman, кегль – 12 pt., інтервал між
рядками – 1. Під таблицями й рисунками необхідно вказувати джерело. Формули слід друкувати
за допомогою редактора формул Microsoft Equation і нумерувати у круглих дужках з правого боку.
У кінці тексту підрозділу монографії (шрифт – жирний, вирівняний по центру) – список
використаних джерел, оформлений відповідно до чинного стандарту бібліографічного опису ДСТУ
8302:2015 “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила
складання” (http://febiv.tneu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/12/oformlennya-literaturi.pdf).
Список використаних джерел має містити лише ті, на які є посилання в тексті; приклад
оформлення посилань: [1, с. 10], де 1 – номер джерела, а 10 – номер сторінки. Посилання в
дужках на різні джерела подавати через крапку з комою [1, с. 10; 2, с. 83].
Назви файлів підрозділу монографії та скан-копії рецензії доктора наук (для авторів без
наукового ступеня) повинні включати прізвище та мати представлений вид документа:
Івашко_текст, Івашко_рецензія.
Мови: українська, російська, англійська, польська. Кількість співавторів – не більше трьох.
Кількість поданих матеріалів від одного автора не обмежується.
Автори повинні пройти обов'язкову он-лайн реєстрацію та надіслати матеріали за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb8ogWjqRIXqJgFxA4_SzbYC_hrl8kucU_I27lpQTDFZCkEA/viewform.

У разі труднощів при переході за посиланням, його можна скопіювати зі сайту кафедри
економічної безпеки та фінансових розслідувань ТНЕУ (розділ «Новини»).
Фінансові умови: Вартість публікації матеріалів у колективній монографії становить 40 грн. за
кожну повну чи неповну сторінку формату А4. Автор (автори) одного підрозділу колективної
монографії отримує (отримують) 1 друкований примірник. Вартість додаткового примірника – 200
грн за од. У разі потреби автору (авторам) надається довідка встановленого зразка про участь у
написанні колективної монографії за окрему плату (50 грн.). Оплата здійснюється тільки після
прийняття оргкомітетом матеріалів та включає відшкодування витрат на редагування, друк і
розсилку монографії. Реквізити для сплати будуть надіслані авторам після прийняття матеріалів.
Одноосібна публікація результатів досліджень докторів наук у монографії – безоплатна.
Контактні особи:
Оксана Іванівна Вівчар — 097 830 77 17; Інна В’ячеславівна Зайцева-Калаур — 096 426 70 47.
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ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ
Івашко Іван Іванович
к.ю.н., доцент,
доцент кафедри економічної безпеки та
фінансових розслідувань,
Тернопільський національний економічний університет
(1 інтервал)
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВРЕГУЛЮВАННЯ
ФІНАНСОВИХ СПОРІВ
(1 інтервал)
Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст, Текст.
(1 інтервал)
Список використаних джерел
(1 інтервал)
1. Безрутченко С.М., Буличева Н.А., Котирло О.О., Кухаренко В.Д., Павлов Д.М. Фінансове
право: навч. посіб. Київ: КНТ, 2014. 600 с.
2. Зачосова Н.В. Запровадження інституту фінансового омбудсмена в Україні: ймовірні
наслідки для економічної безпеки фінансових установ. Академічний огляд. 2016. №1. С. 80–85.
3. Морозов Є. Кредитно-фінансові спори: переривання строку позовної давності. URL : https://
blog.liga.net/user/emorozov/article/24868 (дата звернення 4.02.2019 р.).
4. Соркін В.І. Альтернативні механізми врегулювання спорів у сфері фінансових послуг:
світовий досвід та реалії України. Фінанси України. 2013. №10. С. 7–19.
Зразок оформлення рисунку:

Досудові механізми вирішення фінансових спорів

Переговори між
учасниками спору

Фінансовий
омбудсмен

Медіація (нейтральний
посередник)

Державний інститут фінансового
омбудсмена

Консіліація

Третейський
суд

Інститут громадського фінансового
омбудсмена

Рис. 1. Альтернативні механізми вирішення спорів у сфері фінансових спорів [2, c. 82]
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Зразок оформлення формули:

Б   Реі  Клі

(1),

де Б – сума балів;
Реі – рейтинг і-го показника;
Клі – клас і-го показника [1, c. 125].
Зразок оформлення таблиці:

Таблиця 1

Принципи високого рівня захисту прав споживачів фінансових послуг
Назва
принципу
1

1. Законодавча,
нормативна та
наглядова база

(1 інтервал)
Зміст принципу
2

Захист прав споживачів фінансових послуг має стати невід’ємною частиною юридичної й
нормативної бази та віддзеркалювати розмаїття ситуацій на національному рівні й глобального
ринку, а також враховувати зміни у сфері регулювання у фінансовому секторі. Регулювання
повинне враховувати характеристики, тип і різноманітність фінансових послуг та їх споживачів
і бути пропорційним по відношенню до них, а також реагувати на нові послуги, технології й
механізми. Мають бути створені потужні юридичні й судові механізми захисту прав споживачів
від фінансового шахрайства, зловживань і помилок, а також покарання за них. Діяльність
постачальників фінансових послуг, їхніх уповноважених представників, які безпосередньо
працюють зі споживачами, підлягає відповідному регулюванню й нагляду з урахуванням змісту
відповідних послуг та галузевих підходів. Під час розроблення політики у сфері захисту прав
споживачів фінансових послуг та їхньої освіти по консультації слід звертатися до відповідних
зацікавлених недержавних організацій (таких як галузеві асоціації та організації із захисту прав
споживачів, професійні організації й дослідні установи). При цьому доступ організацій
споживачів до цих процесів має бути спрощено та розширено.

Продовження табл. 1
1

2

2.
Неупереджене
й справедливе
ставлення
до
споживачів

До всіх споживачів фінансових послуг треба ставитися неупереджено, чесно й справедливо на
всіх стадіях їхніх відносин із постачальниками фінансових послуг. Справедливе ставлення до
споживачів має стати невід’ємною частиною належного управління та корпоративної культури
постачальників фінансових послуг. Особливу увагу слід приділяти потребам фінансово
вразливих груп населення.

Джерело: складено на основі [4, c. 13].

