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Державні нагороди та почесні звання : 
Почесна грамота Міністерства транспорту та зв’язку України «За внесок у 

розвиток галузі зв’язку» ( 2010 р.).  

Основні напрямки наукової діяльності: Економіка та менеджмент. 

Кандидатська дисертація: Комплексна система аналізу ринку послуг 

зв'язку України.    

Місце захисту: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України (м. Одеса). 

Рік захисту: 2002 р. 

Докторська дисертація: Інноваційний розвиток підприємств поштового 

зв’язку: теорія, методологія, практика (спеціальність 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Місце захисту: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень НАН України (м. Одеса). 

Рік захисту: 2009 р. 

Наукова школа: Економіка та управління в умовах побудови 

інформаційного суспільства.  
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Життєвий і науковий шлях професора Князєвої О.А. 
Народилася в 1972 р. в м. Одесі. У 1989 р. закінчила з медаллю одеську 

середню школу. У тому ж році вступила на інженерно-економічний факультет 

Української державної академії зв'язку ім. А.С. Попова, яку закінчила у 1994 р. за 

спеціальністю «Економіка і управління в зв'язку». Після закінчення академії 

пішла працювати викладачем в технікум зв'язку та інформації ОНАЗ ім. А.С. 

Попова, а в 1997 р. вступила до аспірантури ОНАЗ ім. А.С. Попова на денне 

відділення. 

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка 

транспорту і зв'язку» на тему: «Комплексна система аналізу ринку послуг зв'язку 

України». Захист проходив 2002 р. в Інституті проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень НАН України. 

З 2004 р. є доцентом ВАК України по кафедрі «Економіки підприємства та 

корпоративного управління» ОНАЗ ім. А.С. Попова. Має міжнародний диплом 

доктора філософії в економіці. 

У 2009 р. в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

НАН України захистила докторську дисертацію на тему: «Інноваційний розвиток 

підприємств поштового зв’язку: теорія, методологія, практика» (спеціальність 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності). 

З 2011 р. професор кафедри «Економіки підприємства та корпоративного 

управління» ОНАЗ ім. А.С. Попова. 

Працюючи на кафедрі економіки підприємства та корпоративного 

управління з 2000 р., читає лекції з дисципліни «Економіка підприємства», 

«Банківська справа», «Економічне обґрунтування інноваційних рішень» та інші, 

веде практичні заняття, консультації, бере участь у роботі Державної 

екзаменаційної комісії, керує дипломним проектуванням спеціалістів і магістрів, а 

також науковою роботою аспірантів. 
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Відповідає за наукову роботу на кафедрі, є членом оргкомітету студентської 

науково-практичної ІЕМ «Економіка та управління в умовах побудови 

інформаційного суспільства». 

Виступає гарантом освітньої програми підготовки докторів філософії за 

третім (освітньо-науковим) рівнем за спеціальністю 051 Економіка. 

Проводить активну наукову діяльність – публікує статті (у тому числі в 

збірниках, що включені до наукометричних баз), навчально-методичні посібники 

тощо. Постійно приймає участь у роботі міжнародних наукових конференцій. Є 

членом спеціалізованих вчених рад з захисту дисертацій, головою ДЕК різних 

ВНЗ м. Одеси. Виконує функції керівника та відповідального виконавця НДР 

кафедри.  

Матеріали про Князєву О.А. опубліковані у: 

– бібліографічному виданні «Наукова еліта Одещини», 2006 р.; 

– енциклопедії «Кто есть кто в Одесском регионе», 2008 р.; 

– Енциклопедії Сучасної України (видання НАН України), т. 13, 2014 р. 
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Наукові праці 
Комплексна система аналізу ринку послуг зв'язку України [Текст] : дис. … 

канд. екон. наук: спец. 08.07.04 / О.А. Князєва ; Інститут проблем ринку та 

економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2012. – 194 с. 

 

Інноваційний розвиток підприємств поштового зв’язку: теорія, методологія, 

практика [Текст] : дис. … докт. екон. наук : спец. 08.00.04 / О.А. Князєва ; 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – 

Одеса, 2008. – 360 с. 

-2008- 

Мотивация персонала в условиях построения информационного общества 

[Текст] : монография / Е.А. Князева, Т.А. Пинчук, В.О. Коваль. – Одесса : ВМВ, 

2008. – 208 с. 

 

Почтовая связь Украины: стратегия и механизмы инновационного развития 

[Текст] : монография / Е.А. Князева ; науч. ред. д.э.н., проф. С.К. Харчиков. – 

Одесса : ВМВ, 2008. – 336 с. 

-2009- 

Тарифоутворення в сфері зв'язку: теоретико-методологічні аспекти [Текст] : 

монографія / Н.О. Князєва, О.А. Князєва, С.І. Діденко, І.О. Баландін. – Одеса : 

ВМВ, 2009. – 216 с. 

-2011- 

Проблеми оцінки та управління якістю послуг в поштовому зв’язку [Текст] : 

монографія / Н.О. Князєва, О.А. Князєва – Одеса : Фенікс, 2011. – 244 с. 
 

-2014- 

Теоретические и прикладные вопросы маркетинговой деятельности в сфере 

услуг [Текст] / Н.А. Князева, Е.А. Князева. – Одесса : ВМВ, 2014. – 216 с. 
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-2015- 

Глобалізація як передумова сталого розвитку національної економіки // 

Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних 

та екологічних трендів [Текст] : монографія / О.А. Князєва О.А., Дем’янчук ; за 

ред. М.С. Пашкевич, Ж.К. Нестеренко ; МОНУ, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. 

ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С. 125-132. 

 

Маркетингова стратегія диверсифікації діяльності телекомунікаційного 

підприємства [Текст] / О.А. Князєва, Н.А. Калугина // A new role of marketing and 

communication technologies in business and society: local and global aspects: Collective 

monograph. Ed. by Y. S. Larina, O. O. Romanenko. USA, St. Louis, Missouri: Publishing 

House Science and Innovation Center, Ltd., 2015. P. 381-391. 

 

Підручники, навчальні та методичні посібники 
-2000- 

Економіка підприємства зв'язку [Текст] : навч.-метод. посібник до практ. 

занять / Н.Ю. Потапова-Сінько, О.В. Орлова, Г.А. Отливанська, О.А. Князєва ; 

каф. економіки зв'язку. – Одеса : УДАЗ ім. О.С. Попова, 2000. – 56 с. 

-2002- 

Экономика предприятий связи : учебно-метод. пособие. Ч. 2 [Текст]  /  Н.Е. 

Потапова-Синько, Л.А. Захарченко, Е.А. Князева, Г.А. Отливанская [и др.]. – 

Одесса : ОНАС им. А. С. Попова, 2002. – 143 с.   

-2003- 

Завдання та методичні вказівки до виконання комплексного завдання з 

курсу «Дослідження операцій» [Текст]  / Н.О. Князєва, О.А. Князєва, Н.С. 

Бобровнича, А.Ю. Щуровська ; Ін-т економ.та менеджм ; каф. управління. – Одеса 

: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2003. – 33 с.   
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-2004- 

Економіка підприємств галузі зв'язку [Текст] : метод. вказівки до лаб. роб. з 

курсу «Економіка підприємств галузі зв'язку» / Н.Ю. Потапова-Сінько, О.А. 

Князєва, Л.А. Захарченко [та ін.] ; каф. економіки підприємства та корпор. 

управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004. – 66 с.   

-2007- 

Вступ у спеціальність. Мод. 1. Нормативно-правова та інформац.база. Мод. 

2. Основні економічні показники зв'язку [Текст] : навч. посібник / В.М. Орлов, 

Н.Ю. Потапова-Синько, О.А. Князєва [та ін.] ; каф. економіки підприємства та 

корпор. управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2007. – 118 с.   

-2008- 

Теорія проектування комп'ютерних систем і мереж [Текст] : навч. посібник / 

Н.А. Князєва, О.А. Князєва ; М-во освіти і науки України. Одеська державна 

академія холоду. Ч. 1. Основи системного підходу до проектування. – Одеса : 

ВМВ, 2008. – 212 с. 

-2010- 

Основи банківської справи зв'язку [Текст] : навч-метод. посібник / О.А. 

Князєва, Ю.В. Терешко ; каф. економіки підприємства та корпор. управління. – 

Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – 168 с.   

 

Современный рынок услуг почтовой связи: состояние, тенденции и 

перспективы развития [Текст] : учеб. пособие / А.К. Голубев, Е.А. Князєва ; 

каф.экономики предприятия и корпор. управления. – Одесса : ОНАС им. А.С. 

Попова, 2010. –111 с. 

-2011- 

Економіка та організація виробництва підприємств радіозв'язку, 

радіомовлення та телебачення [Текст] : навч. посібник ; каф. економіки 

підприємства та корпор. управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2011. – 79 с.   
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-2012- 

Банківська справа. Мод. 1. Основні засади та інструменти функціонування 

банків. Мод. 2. Послуги та операції банків. Фінансові послуги у поштовому 

зв'язку [Текст] : навч. посібник / О.А. Князєва, Н.П. Спільна, Ю.В. Терешко, Ю.О. 

Жаданова ; каф. економіки підприємства та корпор. управління. – Одеса : ОНАЗ 

ім. О.С. Попова, 2012. – 220 с.   

 

Завдання та метод. вказівки для самост. роботи з курсу «Економічне 

обгрунтування господарських рішень» [Текст] / О.А. Князєва, К.О. Купріянова ; 

каф. економіки підприємства та корпор. управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. 

Попова, 2012. – 27 с.   

 

Основи університетської освіти в галузі зв'язку [Текст] : навч. посібник / 

О.А. Князєва ; каф. економіки підприємства та корпор. управління. – Одеса : 

ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. –156 с. 

 

Управління потенціалом підприємства зв'язку [Електронний ресурс] : навч. 

посібник / О.А. Князєва, Н.В. Галан, М.А. Дем'янчук ; каф. економіки 

підприємства та корпор. управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. –172 

с. 
 

Управління підприємством поштового зв'язку [Текст] : метод. вказівки та 

завд. до викон. курсової роботи студ. за напр. 05904 «Мережі та системи 

поштового зв’язку» / В.М. Орлов, І.В. Яцкевич, К.О. Купріянова, О.А. Князєва ; 

каф. економіки підприємства та корпор. управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. 

Попова, 2012. – 72 с.  

 

Завдання та методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Економіка 

поштового зв’язку» для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.050904 

«Мережі та системи поштового зв’язку» [Текст] / О.А. Князєва, М.А. Дем’янчук. – 

Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. – 24 с. 
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-2013- 

Стратегія розвитку поштового зв'язку [Текст] : навч. посібник ; каф. 

економіки підприємства та корпор. управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. Попова, 

2013. – 100 с.   

-2014- 

Контролінг [Текст] : навч. посібник / О. А. Князєва, О. В. Мелих ; каф. 

економіки підприємства та корпор. управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 

2014. – 80 с. 

 

Теоретические и прикладные вопросы маркетинговой деятельности в сфере 

услуг [Текст] / Н.А. Князева, Е.А. Князева. – Одесса : ВМВ, 2014. – 216 с. 

-2015- 

Завдання та метод. вказівки для виконання комплексного завдання з курсу : 

Стратегія розвитку поштового зв'язку [Текст]  / О.А. Князєва, І.Ю. Літітанскас ; 

каф. економіки підприємства та корпор. управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С. 

Попова, 2015. – 28 с. 

 

Основи університетської освіти [Текст] : навч. посібник ; каф. економіки 

підприємства та корпор. управління. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Одеса : ОНАЗ 

ім. О.С. Попова, 2015. – 148 с.   

-2016- 

Экономика и менеджмент телекоммуникаций = Economy and management of 

telecommunications [Текст] : задание и метод. рек. к самост. работе / Е. А. Князева, 

Л. Е. Борисова ; каф. экономики предприятия и корпор. управления. – Одесса : 

Плутон плюс, 2016. – 24 с.   
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Наукові статті 
-2003- 

Развитие научной деятельности института экономики и менеджмента ОНАС 

им. А.С. Попова [Текст] /  Е.А. Князева, С.В. Гуцалюк // Наукові праці ОНАС ім. 

О.С. Попова : збірник. – Одеса, 2003. – № 1. – С. 186-187.  

-2004- 

Особенности развития неосновной деятельности на рынке почтовых услуг 

[Текст]  // Науково-технічні пріоритети економічного розвитку в галузі зв'язку : 

нові стратегії та технології. Всеукраїнський науково-практичний семінар (м. 

Одеса, 27-29 травня) ; голова оргкомітету П.П. Воробієнко : тези. – Одеса, 2004. – 

С. 27.   

 

Применение рыночных моделей ценообразования для формирования 

тарифов на почтовые услуги [Текст] / Е.А. Князева, А.Ю. Щуровская // Наукові 

праці ОНАЗ ім. О.С. Попова : збірник.  – Одеса, 2004. – № 2. – С. 81-86. 

 

Стратегия развития неосновной деятельности в почтовой связи [Текст]  / 

Е.А. Князева, Л.В. Кузнецова // Зв'язок. – 2004. – № 2. – С. 40-41. 

 

Развитие новых информационных услуг на рынке связи Украины [Текст] / 

Е.А. Князева, С.И. Диденко  // Зв'язок. – 2004. – № 7. – С. 22-23. 

-2005- 

Поштовий переказ через ІНТЕРНЕТ: дослідження перспектив просування 

нової послуги УДППЗ «УКРПОШТА» [Текст] / Н.О. Князєва, О.А. Князєва // 

Зв'язок. – 2005. – № 7. – С. 25-28. 

-2007- 

Шляхи підвищення економічної результативності у сфері надання послуг 

поштового зв'язку [Текст] / О.А. Князєва // Зв'язок. – 2007. – № 1. – С. 31-34. 
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Оценка эффективности стратегии инновационного развития почтовой связи 

Украины [Текст] / Е. Князева, В. Иванов. // Економіст. – 2007. – № 12. – С. 38-40. 

-2008- 

Інноваційний розвиток поштового зв’язку в умовах побудови 

інформаційного суспільства [Текст] / О.А. Князєва // Зв'язок. – 2008. – № 5/6. – С. 

38. 

-2009- 

Подходы к мотивации персонала предприятия почтовой связи [Текст] / Е.А. 

Князева // Зв'язок. – 2010. – № 3. – С. 29-33.   

 

Развитие почтовой связи как элемента национальной экономики Украины 

[Текст] / Е.А. Князева // Наукові праці УДАЗ ім. О.С. Попова : збірник. – Одеса, 

2010. – № 1. – С. 164-169 : 2 табл., 1 рис.  – Библиогр.: с. 169 (10 назв.) 

-2011- 

Методичні підходи до вибору тарифних стратегій у сфері надання послуг 

поштового зв’язку [Текст] / Н.А. Князева, Е.А. Князева // Міжнародний науковий 

журнал «Механізми регулювання економіки». – 2011. – № 3. – С.78-88. 

-2012- 

Визначення перспектив розвитку поштового зв’язку в умовах сучасного 

конкурентного середовища [Текст] / О.А. Князєва, С.С. Новицька // Вісник 

соціально-економічних досліджень : збірник. – Одеса : ОДЕУ, 2012. – Вип. 4 (47). 

– С. 179-185. 

 

Внешнеэкономическая проблема цифрового разрыва и пути ее решения в 

Украине [Текст] / Е.А. Князева // Економіка сьогодення : актуальні питання та 

перспективи : збірник. – Дніпропетровськ : ПУЕТ, 2012. – № 1. – С. 92-100. 

 

Вплив інвестицій на розширене відтворення [Текст] / О.А. Князєва, А.Д. 

Петрашевська, Ю.О. Жаданова // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. 

Економіка. – 2012. – Вип. 6 (2). – С. 229–234. 
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поведінки споживачів послуг поштового зв’язку [Текст] / Н.О. Князєва, О.А. 

Князєва, Г.М. Лазовська // Економіка, менеджмент, бізнес : збірник. – К. : ДУТ, 

2012. – № 1(5), Т. 2. – С. 4-12. 

 

Научная работа студентов : актуальность и приоритетные формы [Текст] / 

В.Н. Орлов, Е.А. Князева, Н.А. Князева // Зв'язок. – 2012. – № 2. – С. 44-46. 

 

Організаційно-економічний механізм управління трудовими ресурсами 

телекомунікаційного оператора [Текст]  / О.А. Князєва, Л.В. Фоменко // Розвиток 

методів управління та господарювання на транспорті : збірник. – Одеса : ОНМУ, 

2012. – Вип. 4 (41). – С. 187-198. 

 

Підхід щодо вибору варіанту розвитку підприємства поштового зв’язку на 

ринку фінансових послуг [Текст] / О.А. Князєва, О.С. Сергєєва // Збірник 

наукових праць. Економічні науки. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2012. – Вип. 8. – С. 

56-64. 
 

Удосконалення підходів до мотивацій персоналу для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства поштового зв’язку [Текст] / О.А. Князєва 

// Економіка, менеджмент, бізнес : збірник. – К. : ДУТ, 2012. – № 1(5), Т. 1. – С. 

20-24. 

 

-2013- 

Організація системи обліку постійних та змінних витрат на 

підприємствах [Текст] / О.А. Князєва, О.А. Січняк // Вісник соціально-

економічних досліджень: збірник. – Одеса : ОДЕУ, 2013. – Вип. 6 (49). – С. 103-

107. 
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Оцінка ефекту від впровадження інноваційних проектів підприємства 

зв’язку на мікро- та макроекономічному рівнях [Текст] / О.А. Князєва, А.Д. 

Петрашевська, М.А. Дем’янчук // Економічний вісник університету. Збірник 

наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький ДНУ ім. Г. Сковороди», 2013. – Вип.  20/1. – С. 16-19. 

 

Оцінка стійкого розвитку телекомунікаційного підприємства – [Текст] / О. 

А. Князєва, Н. В. Дойсан // Економічний часопис - ХХІ.  – 2013. – № 5-6 (1). – С. 

71-74. 

-2014- 

Визначення рівня антикризової стійкості підприємства зв’язку на мікро- та 

макрорівнях [Текст]  / О. А. Князєва, Н. В. Дойсан // Збірник наукових праць. 

Економічні науки. – Чернівці : Книги ХХІ,  2014. – С. 255-261. 

 

Вплив кризи на діяльність підприємств сфери зв’язку та 

інформатизації [Текст] / О.А. Князєва // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова : 

збірник. – Одеса, 2014. – № 2, ч. 2. – С. 221-227. 

 

Впровадження контролінгу в діяльність великих підприємств задля 

підвищення їх конкурентоспроможності [Текст] / О.А. Князєва, С.С. Новицька // 

Науковий журнал «Бизнес Інформ». – 2014. – № 4 (435). – С. 432-436. 

 

Интеллектуальный потенциал предприятия связи: понятие, структура и 

методика оценки [Текст] / Е.А. Князева, А.В. Полянская // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. – 2014. – Вип. 7, 

Ч. 3. –  С. 54-58. 

 

Модель функціонального зв’язку між фінансовим контролінгом та 

інвестуванням у системі управління підприємством [Текст]  / О.А. Князєва, О.В. 

Мелих // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 3-4 (1) – С. 47-50. 



 14 
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підприємства [Текст] / О.А. Князєва, О.О. Січняк // Економіка: реалії часу. 

Науковий журнал. –  2014. – № 6 (16). – С. 34-40. 

-2015- 

Визначення ефективності впровадження інноваційних проектів [Текст] / 

В.М. Орлов, О.А. Князєва, О.А. Князєв // Глобальні та національні проблеми 

економіки. [Електронне видання]. – Миколаїв, 2015. – С. 370-375. (Режим 
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Мотиви та цілі інтеграційних процесів на різних економічних 

рівнях [Текст] / О.А. Князєва, Н.Д. Маслій // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Сер.: Економічні науки. – 2015. – Вип. 10, Ч. 2.– С. 48-

52. 

 

Переорієнтація телекомунікаційного підприємства на сталий тип розвитку 

[Текст] / О.А. Князєва, Н.В. Дойсан-Коровьонкова // Економіка, менеджмент, 

бізнес : збірник. –– К. : ДУТ, 2015. – № 2 (12). – С. 202-207. 

 

Проблеми сталого розвитку підприємств в умовах глобалізації [Текст]  / 

О.А. Князєва, М.А. Дем’янчук // Економічний вісник університету. Збірник 

наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький ДНУ ім. Г. Сковороди», 2015. – Вип. 25/1– С. 110-117. 
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Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. 

– 2015. – Вип. 10, Ч. 2. – С. 103-106. 

 

Удосконалення маркетингових комунікаційних каналів 

телекомунікаційного підприємства [Текст] / О.А. Князєва, Н.А. Калугіна // 

Економіка, менеджмент, бізнес : збірник. –– К. : ДУТ, 2015. – № 2 (12). – С. 21-26. 

-2016- 

Моніторинг ефективності сталого розвитку телекомунікаційного 

підприємства [Текст] / О.А. Князєва, Н.В. Дойсан-Коровьонкова // Вісник 

Одеського національного університета. Сер. Економіка. – 2016. – Т. 21, Вип. 5 

(47). – С. 79-83. 
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