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заповнити довідку про автора за посиланням або QR-кодом та надіслати на 
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упродовж календарного року безоплатно опублікувати свою статтю у будь-якому номері 

журналу. 

 

Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті 

видання. 

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість 

друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного 

внеску. 
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2. На початку статті обов’язково необхідно зазначити УДК, номер та назву рубрики 

(наприклад, 1. Політологія), дані про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, 

місце роботи, ORCID ID, електронна адреса) та назву статті. 

3. Далі подається анотація та ключові слова українською мовою. Анотація має містити 

стислий виклад змісту статті (обсяг – 1800 знаків). 

4. Стаття обов’язково повинна містити такі структурні елементи:  

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 

чи практичними завданнями; 

• аналіз останніх досліджень і публікацій з даної теми, виділення невирішених 

раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 

• формування мети статті; 

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів; 

• висновки з дослідження і перспективи подальших пошуків у даному науковому 

напрямку. 

5. Прізвище та ініціали автора латиницею, назва теми, анотація та ключові слова 

англійською мовою. Анотація має містити стислий виклад змісту статті (обсяг – 1800 

знаків).  

6. Перелік використаних літературних джерел наводити в кінці статті з урахуванням 

розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація 

та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».  

7. References. Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference 

Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках 

переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням 

англійською мовою), видавництво (трансліт). 



У тексті статті посилання на літературу подаються у тексті тільки в круглих  

дужках за APA Citation Style. Приклади оформлення можна переглянути  

на http://nbuv.gov.ua/node/929 

 

З А Б О Р О Н А  В И К О Р И С Т А Н Н Я   
Н А У К О В И Х  П Р А Ц Ь  К Р А Ї Н И - О К У П А Н Т А  

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, 

які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо 

вони опубліковані на території росії та білорусі. 
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ДИНАМІКА РЕЛІГІЙНОСТІ У СУСПІЛЬСТВАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ:  

СПРОБА СТРУКТУРУВАННЯ РІЗНОМАНІТТЯ 
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У статті представлено динаміку релігійності східноєвропейських суспільств крізь 

зіставлення релігійних змін із конфесійною структурою відповідних суспільств на основі 

даних трьох хвиль Європейського дослідження цінностей (хвилі ІІ, ІІІ та IV). В аналізі 

застосовано три індикатори: самовизначення власного рівня релігійності, частота 

відвідування релігійної служби та афіліація з домінантною конфесією. 

… (1800 знаків) 

Ключові слова: релігійні зміни, динаміка релігійності, релігійність європейських 

суспільств, релігійність посткомуністичних суспільств. 

 

Щодо динаміки релігійності в суспільствах Західної Європи позиція дослідників 

вельми консолідована: констатують зниження ролі релігійності у суспільному житті 

(Maslach et al., 2012). Полеміка в основному зосереджена на питанні, чи компенсується  

(і якщо так, то якою мірою) зменшення ролі традиційних релігійних учень появою нових 

духовних рухів та формуванням індивідуалізованих релігійних поглядів (Богданова, 2014)… 

 

Bovgyria I. Religiosity dynamics in societies of Eastern Europe: an attempt to structure 

diversity.  

This article aims to contribute to our understanding of religious dynamics in Eastern 

European societies by relating religious change to denominational structures of respective societies. 

It draws on data from three waves of the European Values Study (EVS II, EVS III, and EVS IV). 

The analysis is based on three indicators: self-evaluation of one’s religiosity level, religious service 

attendance frequency, and affiliation with a dominant denomination. In this study, a denomination 

http://nbuv.gov.ua/node/929


is considered dominant in a particular society if its share of affiliates (as declared in surveys)  

is larger than a respective share of any other denomination.  

The analysis reveals that Eastern European societies with prevailing Catholic identity had  

a decrease in the share of people who attend church once a month or more often. At the same time, 

a share of religious people and Catholics in such societies either decreased or remained the same. 

On the contrary, Eastern European societies with prevailing Orthodox identity show an increase 

 in self-reported church attendance, the share of those who consider themselves religious, and those 

who declare Orthodox affiliation.  

Moreover, data reveals an increase in the share of Orthodox population in Latvia  

and Estonia, where none of the denominations outnumbers others at a statistically significant level. 

In Latvia, a share of people with Orthodox identity increased almost three times while in Estonia 

almost four times.  

… (1800 знаків) 

Keywords: religious change, religiosity dynamics, religiosity of European societies, 

religiosity of post-Communist societies. 
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