
 

Перелік основних публікацій 

Публікації у виданнях, індексованих у SCOPUS і Web of Science  
 

1. Melnyk, M., Shchehliuk S., Leshchukh I., Litorovych О. (2021). Digitization of the Economies of 
Ukraine and Poland: National and Regional Dimensions. Economic Annals-XXI, 191 (7-8) 
Особистий внесок: проведено моделювання взаємозалежностей тенденцій соціально-
економічного розвитку та цифровізації економіки України та Польщі / (Scopus Q3; 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100310035&tip=sid&clean=0). 
DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V191-03 

2. Melnyk, M., Leshchukh, I., & Hlynskyy, N. (2022). The impact of the oblast center on regional 
socio-economic development: the center-periphery dimension. Agricultural and Resource 
Economics: International Scientific E-Journal, 8(1), 89-114. Особистий внесок: моделювання 
впливу соціальних процесів в обласних центрах, в т.ч. міграційних, на соціально-
економічний розвиток регіонів України. 
(https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101051084&tip=sid&clean=0 SCOPUS, 
Web of Sciense). https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.05 

3. Korcelli-Olejniczak E., Piortowski F., Melnyk M. (2022). Functional polarization of Poland’s 
north-eastern small towns in the light of R. Camagni’s concept of territorial competitiveness. 
Geographia Polonica, vol. 95, iss. 4, pp. 327-346. 2022. Особистий внесок: оцінена роль 
соціального капіталу та локального лідерства у розвитку соціально-економічних 
функцій малих міст. (Scopus Q2; 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=28667&tip=sid&clean=0, Web of Sciense). 
https://doi.org/10.7163/GPol.0239 

4. Iryna Storonyanska, Mariana Melnyk, Lilia Benovska, Natalia Sytnyk and Oksana Zakhidna 
(2021). Economic activity VS generation of local budgets’ revenues: Regional disparities in 
COVID-19 instability. Public and Municipal Finance, 10(1), 94-105. Особистий внесок: 
оцінено тенденції економічного розвитку регіонів України в умовах коронавірусної кризи 
та їх вплив на формування податкових надходжень місцевих бюджетів. 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101049551&tip=sid&clean=0. DOI: http://dx.
doi.org/10.21511/pmf.10(1).2021.08 (Scopus). 

5. Melnyk M., Leshchukh I., Baranova V. The effect of the COVID-19 pandemic and quarantine 
restrictions on business and socio-economic dynamic in Ukraine. Management Theory and 
Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 3: 415-
429. Особистий внесок: оцінювання чинників впливу пандемії COVID-19 
та карантинних обмежень на макроекономічний розвиток таконкурентоспроможність 
в Україні, мобільність суб’єктів господарювання (Web of Sciense; Q4, 
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-
profile?journal=MANAG%20THEORY%20STUD%20RU&year=2020&fromPage=%2Fjcr%2Fho
me). DOI: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2691/1728.   

6. Storonyanska І., Melnyk M., Leshchukh I., Shchehlyuk S., Medynska T. The Efficiency of 
Financing the Regional Smart-Specialization Strategies’ Implementation from the EU Structural 
Funds. European Journal of Sustainable Development (2021), 10, 2, 241-255. Особистий 
внесок: аналіз впливу фінансування Європейськими структурними фондами 
конкурентоспроможних напрямів смарт-спеціалізації. (Web Of Science; Q4, 
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-
profile?journal=EUR%20J%20SUSTAIN%20DEV&year=2020&fromPage=%2Fjcr%2Fhome). 
DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n2p241. 

7. Мельник М.І., Лещух І.В., Щеглюк С.Д. Трансформація структури економіки міст Західного 
регіону України: секторальний вимір. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та 
практики. 2021. № 1 (36). С. 382-389. Особистий внесок: розроблено та апробовано 
інструментарій дослідження просторової концентрації економічної діяльності в 
містах обласного значення Західного регіону 
України. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.228023 (Web Of Science). 

8. Melnyk, M., Leshchukh, I., Medynska, T., Rushchyshyn, N. (2020). Potential of the sector of 
financial services in view of the socio-economic growth of Ukrainian regions. Economic Annals-
XXI, 185(9-10), 144-154. Особистий внесок: розробка та апробація методики оцінювання 
ефективності використання потенціалу сектору фінансових послуг у забезпеченні 
соціально-економічного зростання регіону. (Scopus (Q3; 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100310035&tip=sid&clean=0
https://doi.org/10.21003/ea.V191-03
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101051084&tip=sid&clean=0
https://doi.org/10.51599/are.2022.08.01.05
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=28667&tip=sid&clean=0
https://doi.org/10.7163/GPol.0239
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21101049551&tip=sid&clean=0
http://dx.doi.org/10.21511/pmf.10(1).2021.08
http://dx.doi.org/10.21511/pmf.10(1).2021.08
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=MANAG%20THEORY%20STUD%20RU&year=2020&fromPage=%2Fjcr%2Fhome
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=MANAG%20THEORY%20STUD%20RU&year=2020&fromPage=%2Fjcr%2Fhome
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=MANAG%20THEORY%20STUD%20RU&year=2020&fromPage=%2Fjcr%2Fhome
https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2691/1728
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=EUR%20J%20SUSTAIN%20DEV&year=2020&fromPage=%2Fjcr%2Fhome
https://jcr.clarivate.com/jcr-jp/journal-profile?journal=EUR%20J%20SUSTAIN%20DEV&year=2020&fromPage=%2Fjcr%2Fhome
https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n2p241
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i36.228023


https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100310035&tip=sid&clean=0); Web of 
Science). DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V185-14.   

9. Melnyk Mariana, Syniura-Rostun Nadia, Lysiak Nataliia, Dzyubina Andriy. Business 
environment of regions in Ukraine: Peculiarities of structuralinstitutional changes. Problems and 
Perspectives in Management. 2021. Issue 1, Volume 19. Р. 456-469. Особистий 
внесок: аналіз структурно-інституційних перетворень у бізнес-середовищі та їх 
впливу на розвиток малого бізнесу. (Web Of Science,  Scopus – Q3). 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700170105&tip=sid&clean=0). DOI: 
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.38  

10. Melnyk M.I., Кorcelli-Olejniczak E., Popadynec N., Chorna N. Development of Regional IT 
clusters in Ukraine: institutional and investment dimensions . Economic Annals-
XXI (Економічний часопис - ХХІ), 2018. № 173 (9-10). Р. 40-44. Особистий 
внесок: розроблено пропозицію щодо удосконалення системи інституційного 
забезпечення державної політики розвитку ІТ-сектору в Україні. Оцінено інтенсивність 
впливу венчурного капіталу на становлення і розвиток ІТ-сектору в Україні. (Web Of 
Science,  Scopus – Q3). 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100310035&tip=sid&clean=0). 
DOI:  https://doi.org/10.21003/ea.V173-03 

11. Melnyk M., Synyutka O., Kushniretska O. Spatial policy of regional metropolis development in 
Ukraine: conceptual principles of formation. Economic Annals-XXI (Економічний  часопис  -
 ХХІ), 2016. №159 (5-6). Р. 43-47. Особистий внесок: обґрунтовано необхідність 
розробки та охарактеризовано концептуальні засади просторової політики розвитку 
регіональних метрополій. Представлено пріоритетні напрямки, стратегічні 
пріоритети та завдання просторової політики розвитку регіональних метрополій як 
вузлів концентрації потенціалів розвитку та ядер економічного зростання.  (Web Of 
Science,  Scopus – Q2). 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100310035&tip=sid&clean=0). 
DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea.V159-09 

12. Меlnyk М.І. Conceptual approaches and applied aspects of spatial and functional analysis of m
etropolisationprocesses in the region. Economic Annals XXI (Економічний часопис -
 ХХІ), 2014. №1112. Р. 8084. (Web Of Science,  Scopus – Q3.)  
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100310035&tip=sid&clean=0). 
DOI: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_11-12_21  
 

Монографії, науково-аналітичні видання 
 

1. Економіка регіонів України в умовах війни: ризики та напрямки забезпечення 
стійкості: науково-аналітичне видання / наук. ред. І.З. Сторонянська; ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України». Львів, 2022. 70 с. 
Особистий внесок: соціальні, демографічні та економічні ризики і можливості 
формування особливих умов ведення бізнесу в Україні в умовах воєнного часу. URL: 
http://ird.gov.ua/irdp/p20220033.pdf. 

2. Трансформація структури економіки міст Західного регіону України: монографія / 
НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»; 
наук. ред. М.І. Мельник. Львів, 2021. 504 с. Особистий внесок: оцінка ефективності 
впливу трансформації структури економіки міст на соціально-економічний розвиток; 
удосконалення та координація державної регіональної, секторальної і локальної політик. 
URL:http://ird.gov.ua/irdp/p20210005.pdf 

3. Потенціал сектору комерційних послуг регіонів України: ефективність використання та 
механізми детінізації: монографія / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. 
М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М.І. Мельник. Львів, 2021. 528 с.  Особистий 
внесок: секторальний зріз тінізації ринку комерційних послуг: масштаби, чинники, 
проблемні аспекти в контексті соціальної віддачі та неформальної зайнятості. 
URL:http://ird.gov.ua/irdp/p20210003.pdf 

4. Функціональні типи територій у фокусі державної регіональної політики: 
методологія ідентифікації та інструментарій стимулювання розвитку: монографія; 
наук. ред. Сторонянська І. З. / ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього 
НАН України». Львів, 2022. 494 с. С. 73-113 (Серія «Проблеми регіонального розвитку») 
Особистий внесок: оцінювання проблемності соціального та економічного розвитку 
монофункціональних старопромислових  міст України 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100310035&tip=sid&clean=0
https://doi.org/10.21003/ea.V185-14
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19700170105&tip=sid&clean=0
http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(1).2021.38
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100310035&tip=sid&clean=0
https://doi.org/10.21003/ea.V173-03
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100310035&tip=sid&clean=0
http://dx.doi.org/10.21003/ea.V159-09
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100310035&tip=sid&clean=0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecchado_2014_11-12_21
http://ird.gov.ua/irdp/p20220033.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20210005.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20210003.pdf


5. Просторова організація бізнесу в регіонах України: форми та механізми 
регулювання: монографія у 2-х томах. Т.1 / НАН України. Державна установа «Інститут 
регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М.І. Мельник. Львів, 
2019. 377 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). Особистий внесок: соціальні 
проблеми, чинники та пріоритети формування підприємницького середовища регіону, в 
т.ч. щодо стимулювання  молодіжного підприємництва. 
URL:http://ird.gov.ua/irdp/p20190003.pdf 

6. Просторова організація бізнесу в регіонах України: форми та механізми 
регулювання: монографія у 2-х томах. Т.2 / НАН України. Державна установа «Інститут 
регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»; наук. ред. М.І. Мельник. Львів, 
2019. 330 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку».) Особистий внесок: соціальна 
віддача регіональних ІТ-кластерів на національному та регіональному рівнях. 
URL:http://ird.gov.ua/irdp/p20190004.pdf 

7. Структурна трансформація економіки міст Західного регіону України: передумови, 
чинники та особливості: наукове видання / НАН України. ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор М.І. Мельник. – Львів, 
2020. – 163 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). Особистий внесок: аналіз 
соціально-економічної та  структурно-інституційної трансформації підприємницького 
середовища у містах України. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20200033.pdf 

8. Ефективність використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні 
соціально-економічного зростання регіонів України: наукова доповідь / НАН України. 
ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. 
редактор М.І. Мельник. Львів, 2020. 176 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). 
Особистий внесок: розробка та апробація методичних підходів до виявлення видів 
економічної діяльності в секторі комерційних послуг в контексті соціально-економічної 
та суспільної віддачі. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20200040.pdf 

9. Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального 
розвитку на засадах смарт-спеціалізації: наукова доповідь / наук. ред. 
І. З. Сторонянська; ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України». Львів, 2020. 141 с. Особистий внесок: ефективність регіональної політики ЄС 
в контексті реалізації стратегій смарт-спеціалізації. URL: 
http://ird.gov.ua/irdp/p20200035.pdf   

10. Тінізація сектору комерційних послуг: національний та регіональний вимір: наукова 
доповідь / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України»; наук. редактор М.І. Мельник. Львів, 2021. 149 с. (Серія «Проблеми 
регіонального розвитку»). Особистий внесок: секторальний зріз тінізації ринку 
комерційних послуг: масштаби, чинники, проблемні аспекти в контексті соціальної 
віддачі та неформальної зайнятості. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20200044.pdf  

11. Конкурентні стратегії безпеки розвитку України у глобальному середовищі : 
монографія / ДУ  «Інститут регіональних досліджень НАН України»; заг. ред.: А.І. Мокій. 
Львів, 2019.  872 с. Особистий внесок: соціальний вимір формування галузевих 
кластерів в регіонах України. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190011.pdf 

12. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : 
монографія; за заг. ред. О.С. Власюка. Київ, 2017. 381 с. Особистий внесок: вплив 
метрополізаційних процесів на масштаби міграції в глобалізаційній економіці.  URL: 
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-06/2018_NISD_Bezpeka_Print-093bb.pdf 

13. Функціональні типи територій як об’єкт державної регіональної політики: методичні 
підходи до ідентифікації: науково-аналітична доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. 
Сторонянська І.З. Львів, ІРД НАНУ. 2020. 124 с. Особистий внесок: критерії визначення 
монофункціональних старопромислових міст в рамках Державної стратегії 
регіонального розвитку до 2027 року. URL:https://ird.gov.ua/irdp/p20200041.pdf  

14. Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку: 
монографія / за ред. Кравціва В. С., Сторонянської І. З. Львів: ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2020. 531 с. (Серія «Проблеми 
регіонального розвитку»). Особистий внесок: моделювання впливу фінансової 
децентралізації на міграційні та інвестиційні процеси в регіонах. URL: 
https://ird.gov.ua/irdp/p20200001.pdf. 

15. Інклюзивний вимір розвитку міст – центрів ділової активності України: тенденції та 
перспективи : наукове видання / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень 

http://ird.gov.ua/irdp/p20190003.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20190004.pdf
https://ird.gov.ua/irdp/p20200033.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20200040.pdf
https://ird.gov.ua/irdp/p20200044.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20190011.pdf
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2018-06/2018_NISD_Bezpeka_Print-093bb.pdf
https://ird.gov.ua/irdp/p20200041.pdf
https://ird.gov.ua/irdp/p20200001.pdf


імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор М.І. Мельник. Львів, 2019. 55 с. (Серія 
«Проблеми регіонального розвитку»). URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190301.pdf 

16. Стале ендогенне зростання регіонів України в умовах децентралізації: монографія 
/ ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України”; ред. 
І. З. Сторонянська. Львів, 2019. 501 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). 
Особистий внесок:  модель інклюзивного соціально-економічного розвитку як основа 
забезпечення сталого зростання. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190009.pdf. 

17. Просторові форми організації бізнесу в Україні: тенденції, перспективи та 
механізми розвитку: наукова доповідь ; наук. редактор Мельник М.І. Львів, 2018. 107 с. 
(Серія «Проблеми регіонального розвитку»). Особистий внесок: моделювання впливу 
регіональних ІТ-кластерів на соціально-економічну динаміку, міграційні процеси та 
інклюзію молоді в суспільні процеси. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180301.pdf 

18. Соціально-економічний розвиток територіальних громад Центральної України в 
умовах децентралізації: науково-аналітична доповідь / наук. ред. д.е.н., проф. 
Сторонянської І.З. Львів, ІРД НАНУ. 2019. 104 с. (Серія «Проблеми регіонального 
розвитку»). Особистий внесок:  соціальний вимір впливу фінансової децентралізації на 
інвестиційні процеси в регіонах. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20190040.pdf 

19. Цілі сталого розвитку для України: регіональний вимір: аналітична доповідь / ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. кер.: 
І. З. Сторонянська. Львів, 2018. 90 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). 
Особистий внесок: сталий розвиток міст і громад регіонів. URL: 
http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf  

20. Децентралізація в Україні та її вплив на соціально-економічний розвиток територій: 
методичні підходи та результати оцінювання: наукова доповідь / ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. ред. 
І. З. Сторонянська. Львів, 2018. 144 с.  Особистий внесок: вплив динаміки розвитку міст 
на соціально-економічні процеси регіонів та районів, в т.ч. на міграційні. URL: 
http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf 

21. Територіальний розвиток і регіональна політика в Україні: виклики та пріоритети 
України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. 
редактор Кравців В.С. Львів, 2018. 157 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»). 
Особистий внесок: аналіз соціальної ролі міст - центрів економічної активності у 
забезпеченні ендогенного розвитку регіонів. URL: http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf 

22. Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори 
реального поступу : національна доповідь; за ред. акад. НАН України Е.М. Лібанової, 
акад. НААН України М.А. Хвесика. К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2017. 864 с. Особистий 
внесок: соціальний вимір просторової організації суспільства. URL: 
http://ecos.kiev.ua/share/upload/mono_59.pdf 
 

Публікації у фахових виданнях 
 

1. Мельник М. І., Залуцький І. Р. Виокремлення глобалізаційних чинників соціально-
економічного розвитку: концепт ендогенізації. Регіональна економіка. 2022. №1(103). С. 14-
30. Особистий внесок: систематизовано чинники цілеспрямованої ендогенізації 
регіонального розвитку в Україні, зокрема соціальні, демографічні, міграційні,  
просторові та економічні, як потенційні драйвери сталого соціально-економічного 
зростання в Україні. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-1-2. 

2. Мельник М.І., Лещух І.В. Вплив збройної агресії Росії на ендогенний потенціал регіонів 
України. Економіка України. 2022. №9. С. 21-44. Особистий внесок: проаналізовано 
міграційні та фізичні втрати людського і трудового капіталів регіонів країни, масштаби 
та наслідки внутрішнього переміщення з регіонів, де ведуться активні бойові дії, у більш 
безпечні області; в т.ч. міграційні втрати молоді. DOI: 
https://doi.org/10.15407/economyukr.2022.09.021. 

3. Мельник М.І., Синюра-Ростун Н.Р. Втрати ендогенного потенціалу регіонів України в 
умовах війни. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. № 5. 2022. 
Особистий внесок: здійснено аналіз втрати ендогенного потенціалу регіонів, зокрема 
наслідки втрати людського потенціалу для соціально-економічної системи України. 

4. Мельник М. І., Лещух І. В. Особливості, проблеми та стимули релокації національного 
виробництва в умовах війни. Регіональна економіка. 2022. №2(104). С. 94-100. Особистий 
внесок: розкрито соціальну проблематику процесу релокації підприємств в умовах війни 

http://ird.gov.ua/irdp/p20190009.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180301.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20190040.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180702.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180705.pdf
http://ird.gov.ua/irdp/p20180701.pdf
http://ecos.kiev.ua/share/upload/mono_59.pdf


в контексті створення нових робочих місць, стримування міграції трудового потенціалу за 
кордон, зниження міграційних втрат молоді. DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2022-2-
10  

5. Мельник М. І. Рецензія на монографію О. Л. Тоцької «Управління розвитком вищої освіти 
України в Європейському освітньому просторі». Освітня аналітика України. 2022. № 1 (17). 
С. 125-127. URL: https://science.iea.gov.ua/wp-
content/uploads/2022/04/EAU_1_17_2022_druk.pdf. 

6. Мельник М.І., Лещух І.В. Інноваційний вимір реалізації державної регіональної політики в 
Україні. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2021. Вип. 2 (148). 
С. 42-57. Особистий внесок: визначено інноваційні підходи формування соціальної 
політики в контексті реалізації державної регіональної політики та нарощення 
конкурентоспроможного потенціалу територіальних суспільних систем різних рівнів. 
URL: http://ird.gov.ua/sep/sep00/p41ar. 

7. Мельник М.І., Синюра-Ростун Н.Р. Потенціал сектору комерційних послуг України в 
контексті соціально-економічної віддачі. Економіка України. 2021. № 3. С. 41-60. 
Особистий внесок: виявлено види економічної діяльності в секторі комерційних послуг, 
які мають зростаючу економічну та соціальну віддачу і стратегічну 
конкурентоспроможність. https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.041. 

8. Мельник М.І., Лещух І.В. Диверсифікація локальної структурної економічної політики 
міст: концептуальний аспект. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 55/2021. С. 109-121 (0,92 
д.а.). Особистий внесок: визначено принципи та напрями диверсифікації локальної 
соціально-економічної політики міст. DOI: https://doi.org/10.32843/infrastruct55-20.  

9. Сторонянська І.З., Мельник М.І., Лещух І.В. Передумови і стратегічні пріоритети смарт-
спеціалізації регіону. Економіка України. 2020. №4 (701). С. 39-55. Особистий внесок: 
оцінено потенціал видів економічної діяльності, які володіють вищою соціальною 
віддачею. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.04.039.  

10. Мельник М. І., Щеглюк С. Д., Лещух І. В., Яремчук Р. Є. Регіональна політика ЄС в 
контексті smart-спеціалізації: ефективність фінансування пріоритетних 
напрямів. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С. 172-183. Особистий внесок: здійснено 
оцінювання ефективності фінансування заходів стимулювання регіональної політики зі 
структурних фондів ЄС та результативності фінансування пріоритетних напрямів 
національних і регіональних стратегій smart-спеціалізації, в т.ч. в соціальній сфері. 
DOI: https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-19.  

11. Мельник М.І. Концептуалізація статистики культури та спадщини як нової сфери 
господарювання у креативній економіці. Приазовський економічний вісник. 2020. Випуск 
4(21). С. 124-130. DOI: https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-4-21.  

12. Мельник М. І. Лещух І.В. Міста-центри економічної активності у вимірі цілей інклюзивного 
розвитку. Економіка України. 2019.  №3. С. 68-84. Особистий внесок: визначено основні 
передумови інклюзивного зростання як чинника нарощення конкурентоспроможності 
міст. DOI: https://doi.org/10.15407/economyukr.2019.03.070.  

13. Мельник М. І. Лещух І.В., Яремчук Р.Є. Eфективність адміністративно-фінансової 
децентралізації в регіоні: інвестиційний вимір. Фінанси України. 2019. №3. C.103-117. 
Особистий внесок: розроблено та апробовано методику оцінювання впливу 
адміністративно-фінансової децентралізації на інвестиційні процеси в регіоні  DOI: 
https://doi.org/10.33763/finukr2019.03.103.  

14. Мельник М.І., Лещух І.В., Яремчук Р.Є. Вплив адміністративно-фінансової децентралізації 
на зміну позиціонування міст в економіці Карпатського регіону. Регіональна 
економіка. 2019. №1 (91). С. 14-24. Особистий внесок: досліджено умови, особливості та 
результати впливу адміністративно-фінансовоі ̈ децентралізаціі ̈ на зміну позиціонування 
міст у соціально-економічніи ̆ системі Карпатського регіону. URL: 
http://re.gov.ua/re201901/re201901_014_MelnykMI,LeshchukhIV,YaremchukRYe.pdf.  

15. Мельник М. І., Лещух І. В. Розвиток інституційної інфраструктури підтримки бізнесу в 
регіоні: тенденції і перспективи. Ефективна економіка. 2019. № 10. Особистий внесок: 
досліджено тенденції та перспективи розвитку інституційної інфраструктури 
підтримки бізнесу в регіоні в контексті суспільної віддачі та нарощення 
конкурентоспроможності регіону. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.14.  

16. Мельник М.І., Щеглюк С.Д. Міста обласного значення у процесі формування об’єднаних 
територіальних громад: особливості приєднання та перспективи розвитку. Регіональна 
економіка. 2019. №3 (93). С. 3-13. Особистий внесок: досліджено соціально-економічні 

https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/EAU_1_17_2022_druk.pdf
https://science.iea.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/EAU_1_17_2022_druk.pdf
http://ird.gov.ua/sep/sep00/p41ar
https://doi.org/10.15407/economyukr.2021.03.041
https://doi.org/10.32843/infrastruct55-20
https://doi.org/10.15407/economyukr.2020.04.039
https://doi.org/10.36818/1562-0905-2020-1-19
https://doi.org/10.32840/2522-4263/2020-4-21
https://doi.org/10.15407/economyukr.2019.03.070
https://doi.org/10.33763/finukr2019.03.103
http://re.gov.ua/re201901/re201901_014_MelnykMI,LeshchukhIV,YaremchukRYe.pdf
https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.14


передумови та сучасний стан формування об’єднаних територіальних громад на базі міст 
обласного значення. DOI:  https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-3-1.  

17. Мельник М.І., Лещух І.В. Розвиток підприємницької діяльності в регіоні: секторальний 
вимір. Бізнес інформ. 2019. №9. С. 161-170. Особистий внесок: проведено дослідження 
секторальних особливостей розвитку підприємницької діяльності в регіоні та визначено 
предметні площини підвищення її соціальної віддачі. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-
4459-2019-9-161-170.  

18. Мельник М.І., Яремчук Р.Є. Просторові тенденції та особливості соціально-економічного 
розвитку міст та сільських територій регіону. Соціально-економічні проблеми сучасного 
періоду України. 2019. №4 (138). С. 32-40. Особистий внесок: висвітлено основні 
просторові тенденції та характерні особливості соціально-економічного розвитку міст і 
сільських територій регіону, а також запропоновано механізм їх збалансованого 
просторового розвитку. DOI:  https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-6. 

19. Мельник М.І., Лещух І.В. Структурні особливості зовнішньоекономічної діяльності в регіоні. 
Інфраструктура ринку. 2019. Вип. 37. Особистий внесок: досліджено сучасний стан та 
структурні особливості зовнішньоекономічноі ̈ діяльності в регіоні (на прикладі 
Запорізькоі ̈ області), зокрема, в частині оцінювання стратегічної 
конкурентоспроможності експортної діяльності. DOI: 
https://doi.org/10.32843/infrastruct37-71.  

20. Мельник М.І., Лещух І.В. Секторальні та просторові особливості інвестиційних процесів у 
регіоні. Регіональна економіка. 2019. №4 (94). С. 120-126. Особистий внесок: 
проаналізовано секторальні та просторові особливості інвестиційних процесів у регіоні 
в контексті суспільної віддачі та конкурентоспроможності. DOI: 
https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-11. 

21. Melnyk M.I., Shchehlyuk S.D., Yaremchuk R.Ye. The role of city centers in intensifying the 
endogeneos developments of regions. Регіональна економіка. 2018. №2. С.3-15. Особистий 
внесок: оцінено сучасні тенденції̈ урбанізації ̈ в Україні в контексті забезпечення 
ендогенного розвитку та зниження міграційних втрат, виявлені просторові синхронізми 
та асинхронізми у соціально-економічному розвитку міст-обласних центрів і регіонів. 
URL: http://re.gov.ua/re201802/re201802_003_MelnykMI,YaremchukRYe,ShchehlyukSD.pdf.  

22. Мельник М.І., Лещух І.В. Бюджетне фінансування як чинник розвитку дошкільної освіти в 
містах обласного значення Львівської області. Соціально-економічні проблеми сучасного 
періоду України. 2018. Вип. № 3 (131). С. 101-108. Особистий внесок: визначення напрямів 
підвищення ефективності бюджетного фінансування сфери дошкільної освіти в 
контексті забезпечення зростання якості та нарощення конкурентоспроможності 
освітніх послуг в регіоні. URL: 
http://ird.gov.ua/sep/sep20183(131)/sep20183(131)_101_MelnykM,LeshchukhI.pdf  

23. Мельник М.І. Інституційне забезпечення розвитку ІТ-сектору в Україні: основні проблеми та 
пріоритетні напрями вдосконалення. Регіональна економіка. 2018. №1(87). С.102-110. 
URL: http://re.gov.ua/re201801/re201801_102_MelnykMI.pdf. 

24. Мельник М.І. Синюра-Ростун Н.Р. Соціально-економічна роль корпоративних торгових 
мереж у контексті модернізації сфери товарного обігу України Соціально-економічні 
проблеми сучасного періоду України, 2018. Вип. 5 (133). С. 25-33. Особистий внесок:  
встановлено основні тенденції та чинники розвитку великих корпоративних торгових 
мереж на території ̈ Украі ̈ни, визначено їх вплив на соціально-економічнии ̆ розвиток 
регіону. URL: http://ird.gov.ua/sep/sep20185(133)/sep20185(133)_025_MelnykMI,Synuyra-
RostunNR.pdf. 
  

Перелік закордонних публікацій 
1. Melnyk M., Leshchukh I. Transformation of the economic structure in the cities of the oblast 

significance: efficiency of the impact on the socio-economic development. Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2021 vol. 92, no. 1. Pp. 61-74. Особистий внесок: 
розроблено та апробовано методичний інструментарій до оцінювання впливу 
структурних трансформацій економіки міст обласного значення на соціально-
економічний розвиток та конкурентоспроможність регіону. DOI: 
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.9162. 

2. Melnyk Mariana, Zhabynets Olha, Myshchyshyn Ivanna,  Orlov Volodymyr (2021). Efficient use 
of the insurance sector potential adjusted for its shadowing: Case of Ukraine. Insurance 
Markets and Companies, 12(1), 16-31. Особистий внесок:  розроблена та апробована 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-161-170
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-161-170
https://doi.org/10.36818/2071-4653-2019-4-6
https://doi.org/10.32843/infrastruct37-71
https://doi.org/10.36818/1562-0905-2019-4-11
http://re.gov.ua/re201802/re201802_003_MelnykMI,YaremchukRYe,ShchehlyukSD.pdf.
http://ird.gov.ua/sep/sep20183(131)/sep20183(131)_101_MelnykM,LeshchukhI.pdf
http://re.gov.ua/re201801/re201801_102_MelnykMI.pdf
http://ird.gov.ua/sep/sep20185(133)/sep20185(133)_025_MelnykMI,Synuyra-RostunNR.pdf
http://ird.gov.ua/sep/sep20185(133)/sep20185(133)_025_MelnykMI,Synuyra-RostunNR.pdf
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.9162


методика оцінювання соціально-економічної ефективності використання потенціалу 
сектору страхових послуг в регіонах України. http://dx.doi.org/10.21511/ins.12(1).2021.02.  

3. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu i finansach – perspektywa COVID-19; pod redakcją 
Wiesława Caputa i Mariana Melnyk. Poznań, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w 
Poznaniu. 2021. 362 С. (ISBN: 978-83-7205-371-8). URL: 
https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/do_pobrania/zrownowazony_ro
zwoj_druk.pdf    

4. Mariana Melnyk, Roman Yaremchuk. How efficiently is the potential of the ICT services used 
to ensure the socio-economic development of Ukraine’s regions. Zeszyty Naukowe Wyższej 
Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2020. t. 91, nr 4. (Regional and Local Development – Economic, 
Social and Environmental Factors). Pp. 113-124. Особистий внесок:  емпірично досліджено 
внесок сектору ІКТ послуг на соціально-економічне зростання, суспільну віддачу та 
конкурентоспроможність в регіональному розрізі, надано пропозиції щодо 
вдосконалення регуляторних механізмів ефективного нарощення потенціалу сектору 
ІКТ-послуг для стимулювання соціально-економічного розвитку. 
DOI: http://dx.doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0091.09. 

5. Melnyk M., Leshchukh I. Structural Transformations in Innovative Activities of Industrial 
Enterprises at Local and Regional Levels: the Experience of Ukraine and EU Countries. Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 2019. t. 86, nr 3. Pp. 33-46. Особистий 
внесок: проаналізований інноваційний вимір структурних трансформацій економіки на 
прикладі вітчизняних промислових підприємств на локальному і регіональному рівнях. 
DOI: http://dx.doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0086.03.  

6. Melnyk М., Schehlyuk S., Bartosiewicz B. System informacji statystycznej malych miast na 
Ukrainie – ocena i koncepcja zmian. Acta Universitatis Lodziensis. Folia geograhpica socio-
oeconomica. 2015. №19. РР. 167-177. URL: Особистий внесок: запропонована концепція 
інтеграції джерел інформації про міста для обґрунтування політики розвитку на місцевому 
рівні. https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/16621/11-167_177-
Schehlyuk%2c%20Melnyk%2c%20Bartosiewicz.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

 
 

https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/do_pobrania/zrownowazony_rozwoj_druk.pdf
https://www.wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/do_pobrania/zrownowazony_rozwoj_druk.pdf
http://dx.doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0091.09
http://dx.doi.org/10.26349/zn.wsb.w.poznaniu.0086.03
https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/16621/11-167_177-Schehlyuk%2c%20Melnyk%2c%20Bartosiewicz.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/16621/11-167_177-Schehlyuk%2c%20Melnyk%2c%20Bartosiewicz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

