
Види і результати професійної діяльності к.е.н., доцента кафедри 

менеджменту Агєєвої І.В. за 2016-2020рр. 

 

Пункт 1. Наявність за останні п’ять років наукових публікацій у 

періодичних виданнях, які включені до науково метричних баз, 

рекомендованих МОН, зокрема Scopusабо WebofScienceCoreCollection 

1.Iryna Ahieieva. Managing of the Living Quality of Population in the 

Social Sphere // Lyudmyla Synyayeva, Nataliya Bocharova, Iryna Ahieieva and 

Anhelina Yarchuk/ Міжнародна науково-практичнаконференція"Modern 

development paths of agricultural production", м. Мелітополь,24 жовтня, 2018 

р.Tavria State Agrotechnological University, Department Higher Mathematics and 

Physics, Department of Management, B. Khmelnistskiy ave 18, Melitopol, 

Ukraine, 72312Друк(1/4 частина)https://www.springer.com/gp/economics 

Managing of the Living Quality of Population in the Social Sphere July 

2019, DOI: 10.1007/978-3-030-14918-5_56. In book: Modern Development Paths 

of Agricultural Production (pp.571-581) 

 
Пункт 2. Наявність наукових публікацій у наукових виданнях, 

включених до переліку наукових фахових видань України (загальна 

кількість сім публікації): 

1. Агєєва І.В.Організація ділових переговорів у бізнесі /, І.В.Агєєва, 

С.Р.Плотніченко // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). –Мелітополь: «Люкс», 

2016. -№ 1 (30). -с.56-586. 

2. Irina Ageeva. Manufacture technical supply organization in farm 

enterprises of Zaporizhzhua region/Irina Ageeva, Yuriy Prus//Збірник наукових 

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

науки).-2016. -№ 1 (30).-С.80–83. 

3. Агєєва І.В. Попит і пропозиція в інноваційній системі 

агропромислового виробництва/ І.В.Агєєва, Ю.О.Прус// Збірник наукових 

праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні 

науки). –Мелітополь: «Люкс», 2017. –№1 (30). -с.80-83. 

4. Агєєва І.В. Теоретичні аспекти самоменеджменту в сучасних умовах / 

І.В.Агєєва// Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). –Мелітополь: «Люкс», 

2018. -№ 2 (37). -с.162-168. 

5. Агєєва І.В. Теоретичні аспекти корпоративної культури в організації/ 

І.В.Агєєва// Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки). –Мелітополь: «Люкс», 

2018. -№ 3 (38)–С.5-11. 

6. Агєєва І.В. Роль самоменеджменту в досягненні цілей менеджера в 

організації // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. С.В.Кальченко. 

– Мелітополь: “ Люкс”, 2019. - № 1 (39) – С.167-172. 

https://www.springer.com/gp/economics
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-3-030-14918-5_56


7. Агєєва І.В. Роль мененджера в ефективному управлінні готельним 

бізнесом // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (економічні 

науки) / за ред. С.В.Кальченко. – Мелітополь: “ Люкс”, 2020. - № 1 (41). 

 

Пункт 3. Наявність виданих посібників та монографій: (один 

навчальний посібник, одна монографія) 

1. Агєєва І.В., Нестеренко С.А., Сурженко Н.В. Організація 

виробництва [навч.посібн.]. –Мелітополь: «Люкс», 2016. –304с. 

2. Агєєва І.В.Методичні і практичні питання викладання дисциплін з 

менеджменту: колективна монографія / за ред.: Л.В.Синяєвої, 

С.А.Нестеренко; ТДАТУ. – Мелітополь: Видавничий будинок ММД, 2019. – 

233 с. Колективна монографія. 233 с. – 14,56 у.д.а. 

14,56 у.д.а./14=1,2 д.у.а. 

 

Пункт 10 Організаційна робота у закладах (заступник декана 

факультету по навчальній роботі) 

 

Заступник декана по навчальній роботі з 2003-2019 рр. 

 

Пункт 12 Наявність не менше п’яти авторських свідоцтв 

 

1. Навчальний посібник «Організація виробництва» (Свідоцтво про 

реєстрацію авторського права на твір № 85897 від 15.02.2019 р.) 

2. Науковий твір «Теоретичні аспекти самоменеджменту в сучасних 

умовах» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90738 від 

15.07.2019 р.) 

3. Науковий твір «Теоретичні аспекти корпоративної культури в 

організації» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 90739 

від 15.07.2019 р.) 

4. Науковий твір «Організація готельно-ресторанного господарства» 

методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти 

«Бакалавр» спеціальності 242 «Туризм» (Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір № 98029 від 12.06.2020 р.) 

5. Науковий твір «Роль самоменеджменту в досягнення цілей 

менеджера організації» (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

№ 98028 від 12.06.2020 р.) 

http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/science/avtorski- 

svidotstva/#to-main 
 

Пункт 14. Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком 

«Управління механізмом відтворення персоналу» 

http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/science/avtorski-svidotstva/#to-main
http://feb.tsatu.edu.ua/faculty/department-of-management/science/avtorski-svidotstva/#to-main


Пункт 15 Наявність науково-популярних та дискусійних 

публікацій з наукової та професійної тематики (загальною кількістю 

вісім) 

1. N.Trusova,I. Agieieva,I.Demchenko,V.Ternovsky, N.Golub.Variability of 

risk factors of slowing the financing of agricultural enterprises in Ukraine.Global 

Journal of Management and Business Research: C Finance, Volume 16 Issue 9, 25- 

30 [in English]2016. 

2.Агєєва І.В. Модель розрахунку вологості та прогнозу 

врожайності/І.В.Агєєва//Фундаментальна підготовка фахівців у природничо- 

математичній, технічній, агротехнологічній та економічній галузях: матер. 

Всеукраїнської науково-практичної конференції , (Мелітополь, 11-13 вересня 

2017 р.) / –Мелітополь, 2017. 

3.Агєєва І.В. Ресурсно-технічне забезпечення аграрних підприємств 

Запорізької області/І.В.Агєєва// Соціально-економічний розвиток аграрної 

сфери: інженерно –економічне забезпечення: Міжнародної наук.-практ. конф. 

, (Бережани, 19-20 квітня 2018 р.) / –Бережани, 2018. 
4.Агєєва І.В.Самоменеджмент як технологія розвитку менеджера//- 

І.В.Агєєва//Соціально-економічні проблеми розвитку бізнесу та місцевого 

самоврядування: матер. Міжнародної науково-практичної 

конференції,(Мелітополь-Кирилівка, 14-15 червня 2018 р.)/-Мелітополь,2018. 

5. Агєєва І.В. Планування кар’єри персоналу на 

підприємстві/І.В.Агєєва// Сільські території України:стан і перспективи 

розвитку: матер.науково-практичної конференції, (Львів,16-17 травня 

2019р.)/-Львів,2019. 

6.Агєєва І.В. Управління кар’єрою персоналу в ТДВ «Веселівський 

завод сухого знежиреного молока» Економіка, підприємництво, менеджмент: 

сучасний стан і обриси майбутнього: матеріали науково-практичної 

практичної конференції, м. Дніпро, 23 квітня 2019. - с. 339-340. 

7.Агєєва І.В. Розвиток сімейних ферм в умовах адміністративної 

децентралізації. Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції: 

матер. Міжнародної наук.-практ. форуму, Мелітополь, 21-22 червня 2019. - 

С.285-286. 

8.Агєєва І.В. Організація управління кар’єрою персоналу на 

підприємстві. DISCOVERY SCIENC: матер. УІ Міжнародної наукової 

конференції. М. Карлові Вари, 2019. - С. 15-24. 

 

Пункт 18 Наукове консультування установ, 

підприємств,організацій протягом не менше двох років; 

 

Договір №145 від 20.01.2017 року з підприємством ПРАТ «Комбінат 

Придніпровський». 


