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• редакція не повертає поданих матеріалів та залишає за собою право вносити офіційні зміни та
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На початку статті вказується:
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• прізвище, ім'я автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
• науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, країна
походження;
• електронна адреса, код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково
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Текст статті:
Вступ (Introduction) є обов'язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та
актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науководослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення
дослідженого матеріалу.
Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до
4-6 слів).
Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені
розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у
цьому напрямку.
Посилання в тексті подаються разом з ім'ям та прізвищем автора/редактора, роком видання, а в
випадку цитати або конкретного посилання – з номером сторінки, все в дужках та курсивом;
наприклад (Друкер, 2006) або (Друкер та ін., 2010: 25).
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статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела
(трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт).
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Dikhtiievskyi, P. V., Lahniuk, O. M. (2015). Kadrove zabezpechennia sudiv zahalnoi yurysdyktsii:
administratyvno-pravovyi aspekt [Staff assistance of of courts of general jurisdiction: administrative and
legal aspect]. Kherson: Helevetyka. [in Ukrainian]
Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови
Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»
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MONTAGE ASTHE UNIVERSAL CREATIVE DEVICE: INTERDISCIPLINARY APPROACH
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Summary
The aim of this paper is to prove the hypothesis: montage is the universal creative device which
is present in nature, culture and art. The evolution of this device is considered in cinematography,
methods of using montage in various kinds of art are generalized. Methods used in the study:
general scientific (analysis and synthesis, induction and deduction), methods of theoretical research
(from abstract to concrete), historical method. As a purely technical method, montage is used
everywhere, starting with the unforgettable past.
(обсяг анотації: мінімум – 150 слів, максимум – 250 слів)
Key words: knowledge, information, system, information economy, management. (до анотації
обов’язково додають 5–8 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті)
1. Introduction
2. Montage in cinematography
It presupposes the conceptual comprehension of the process of establishment of an informative and
technological method of production and related to it forming of an information paradigm in a modern
economic science. The evolutionary process of the establishment of information society is represented in
researches of P. Drucker, who used a notion “information revolutions” (Drucker, 1989: 23). He worked out
the theory of the stages of development, which allows deeper understanding of the logic of establishment
of information economy.
3. The Revolution in the development of information technologies
4. The process of globalization
5. Conclusions
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