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Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Відповідно до Постанови Президії Вищої 

атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених 
до переліків ВАК України” розділи статей повинні розпочинатися такими назвами: 

Постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними 
завданнями. 

Аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми. 
Цілі статті. 
Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. 
Висновки.  
Список бібліографічного опису. 
Назви вказувати шрифтом Times New Roman Cyr жирний розміром 12 пт з одинарним міжрядковим 

інтервалом і вирівнюються по ширині. 
Стаття подається українською, російською, англійською, польською або німецькою мовами. 
Стаття повинна бути набрана у форматі А4. Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті не менше 5 

сторінок і не більше 10 сторінок. 
Параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 2,5 см. 
Шапка статті: індекс УДК набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт 

з напівжирним виділенням, з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Прізвища 
та ініціали авторів (на українській та англійській мові), ORCID автора, науковий ступінь, звання, посада 
набираються з нового рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим 
інтервалом і вирівнюються по правому краю. Назва статті - набираються з нового рядка шрифтом Times New 
Roman Cyr розміром 12 пт з напівжирним виділенням, з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються 
по цетру. Назва організації розміщується на 1 см нижче назви статті, набирається літерами шрифтом Times 
New Roman Cyr  розміром 10 пт курсивом і вирівнюється по центру. 

Анотація на українській та англійській мовах розміщується на 1 см. нижче назви статті, виконуються 
шрифтом Times New Roman Cyr розміром 10 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по 
ширині. Якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується 
анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Якщо видання не є 
повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською 
мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. 

Ключові слова – до 10 слів, шрифт – Times New Roman, кегель 10, курсив. 
Основний текст розміщується на 1 см нижче анотації, набирається з абзацного відступу 1,25 см 

шрифтом Times New Roman Cyr розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по 
ширині. 

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS Word. Формула вирівнюється по центру і не 
повинна займати більше 5/6 ширини рядка. 

Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. 
Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1,25 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на 
окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними. 

Таблиці розташовувати по тексту. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) 
вирівнюючи по правому краю, під якими розмістити назву таблиці вирівнюючи по центру. 

Список бібліографічного опису (наявність якої є обов’язково) подається загальним списком в кінці 
рукопису Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами (див. 
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила 
складання»). Посилання на використані літературні джерела є обов’язковими. Література подається у порядку 
цитування. 

References — латинізований список літератури за міжнародними правилами бібліопису. Інструкція зі 
створення латинізованого списку (https://library.tntu.edu.ua/visnyk/latynizovana-bibliohrafija/), через 1 см від 
останнього рядка шрифтом Times New Roman Cyr розміром 9 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і 
вирівнюється по ширині. 

Для авторів статей, які не мають наукового ступеня доктора наук, обов’язкова рецензія за підписом 
доктора економічних наук (підпис засвідчується печаткою відділу кадрів). 

Рукописи, що не витримують вище зазначених вимог, не розглядаються до друку.  
За публікацію статті автором сплачується внесок у розрахунку 85 грн. за сторінку (одноосібні статті 

докторів наук публікуються безкоштовно, відшкодовується лише придбання журналу у сумі 120 грн.). Копія 
квитанції про оплату подаються авторами разом зі статтею або пересилаються на електронну адресу у 
сканованому вигляді. 

Передбачувані періодичність випуску: чотири рази на рік (на початку кварталу). Адреса редакції: 
43026, м.Луцьк, вул. С.Ковалевської, 29, Луцький національний технічний університет, кафедра 
фінансів,банківської справи та страхування тел. (0332) 78-55-66, e-mail: ekonomforum_lntu@ukr.net 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ 
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Будь-які невизначеності, тобто не строго контрольована діяльність, породжують ризики виникнення витрат  і 

інших негативних наслідків, у тому числі найбільш небезпечний - конфлікт інтересів. Конфлікти інтересів постають як 

визначальні для інших конфліктів, вони присутні деякими своїми елементами практично в більшості соціальних 
конфліктів, а перебіг та розв'язання різноманітних конфліктів містять в собі економічну та фінансову складову. 

Проблеми конфліктів і конфліктних ситуацій завжди цікавили вчених, філософів, громадських діячів.  

Перш за все необхідно усвідомити, що виникненню конфліктології як самостійної теорії і практики наприкінці 50-

х років передував тривалий період формування, накопичення та розвитку конфліктологічних ідей і поглядів, спочатку в 

рамках філософії, а пізніше – соціології, психології й інших наук. У зв'язку з цим важливо проаналізувати еволюцію 

наукових поглядів на конфлікт, виділяючи нижченаведені періоди.  

В статті проаналізовані історичні аспекти виникнення конфлікту та відокремлені погляди вчених стосовно цього 

поняття. Наукові концепції конфлікту ґрунтуються на аналізі становлення цього поняття у різних галузях гуманітарного 

знання, пов’язаних із врахуванням положень філософії, соціології, психології, конфліктології, які пояснюють цей 

феномен у сфері культури. Оскільки предметом даного дослідження є теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів, 

виникає необхідність з’ясувати кілька загальнометодологічних питань. По-перше, в чому полягає сутність конфлікту як 

суспільного явища, та чи відрізняється він від проявів ворожості, конкуренції та суперництва. По-друге, які є особливості 
використання дисциплінарних підходів до аналізу конфлікту. Врешті, як слід розуміти термін «теорія конфлікту» та чи 

вірним є синонімічне вживання поряд з цим терміном терміну «конфліктологія».  
Ключові слова: конфлікт інтересів, конфлікт, конфліктологія, історичні погляди, фінансова безпека. 

 

HISTORICAL ASPECTS OF CONFLICT AND EVOLUTION OF VIEWS 
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Any uncertainty that is not strictly controlled activities generate costs and risks of other adverse effects, including the most 

dangerous - a conflict of interest. Conflicts of interest are seen as decisive for other conflicts, they present some of their elements 

practically in most social conflicts and progress and resolution of various conflicts contain an economic and financial component. 

Problems conflicts and conflicts always interested scientists, philosophers, public figures. The article analyzes the historical 
aspects of conflict and separate views of scientists on this concept. 

First of all, it must be understood that the emergence of conflictology as an independent theory and practice in the late 50's 

was preceded by a long period of formation, accumulation and development of conflicting ideas and views, first within 

philosophy, and later - sociology, psychology and other sciences. In this regard, it is important to analyze the evolution of 

scientific views on conflict, highlighting the following periods. 

The article analyzes the historical aspects of the emergence of the conflict and identifies the views of scholars on this 

concept. Scientific concepts of conflict are based on an analysis of the concept's development in various fields of humanitarian 

knowledge related to the provisions of philosophy, sociology, psychology, conflictology, which explain this phenomenon in the 

field of culture. Since the subject of this study is theoretical aspects of the analysis of social conflicts, there is a need to clarify 

several general methodological issues. First, what is the essence of conflict as a social phenomenon, and is it different from 

manifestations of hostility, competition and rivalry? Second, what are the peculiarities of using disciplinary approaches to conflict 
analysis. Finally, how the term "conflict theory" is to be understood and whether the term "conflictology" is synonymous with this 

term. 

Key words: conflict of interest, conflict, conflict and historical views of financial security. 
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завданнями. Будь-які невизначеності, тобто не строго контрольована діяльність, породжують 
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