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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»
від 27 січня 2010 р. № 55.
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Приклад оформлення статті:
MONTAGE ASTHE UNIVERSAL CREATIVE DEVICE: INTERDISCIPLINARY APPROACH
Liudmyla Korotkova
Assistant Professor, PhD, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
e-mail: valeetmeama@i.ua, orcid.org/0000-0002-8038-1530
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)
Keywords: 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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