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Державні нагороди та почесні звання
Почесна грамота Міністерства транспорту та зв'язку України (2009 р.).
Медаль ОНАЗ ім. О. С. Попова «ALMA» (2010 р.).
Почесна грамота Кабінету міністрів України за вагомий особистий внесок у
підготовку

висококваліфікованих

спеціалістів,

плідну

науково-педагогічну

діяльність (2010 р.).
Почесна грамота Одеської держадміністрації (2015 р.).

Основні напрямки наукової діяльності
Формування ефективних господарських рішень і інвестиційних стратегій
підприємств з урахуванням фінансових ризиків, пошук вирішення проблем
вдосконалення організаційно-економічного механізму корпоративного управління
в сфері зв'язку і інформатизації.
Кандидатська

дисертація:

Оцінка

економічної

ефективності

функціонування галузі і підприємств зв’язку за умов ринково-конкурентної
економіки.
Місце захисту:

Інститут проблем

ринку та економіко-екологічних

досліджень НАН України (м. Одеса)
Рік захисту: 2002 р.
Наукова школа: Управління витратами, інформаційний контролінг,
економічна діагностика підприємства, фінансові послуги на основі інформаційних
технологій, стратегія розвитку та потенціал підприємства.
Життєвий та науковий шлях професора Захарченко Л. А.
Лоліта Анатоліївна Захарченко народилась 1 квітня 1965 року у м. Одеса.
Закінчила інженерно-економічний факультет Української державної академії
зв’язку в 1997 році за спеціальністю «Економіка й управління у зв’язку». У 2000
році

закінчила

аспірантуру

Одеської

національної

академії

зв’язку

за

спеціальністю «Економіка транспорту і зв’язку».
Науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності «Економіка
транспорту і зв’язку» присуджено в 2002 році після захисту дисертації за темою
«Оцінка економічної ефективності функціонування галузі і підприємств зв’язку за

умов ринково-конкурентної економіки» у спеціалізованій вченій раді інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
Вчене звання доцента кафедри економіки підприємства та корпоративного
управління присуджено у 2003 році.
2003 року посіла посаду першого заступника директора інституту економіки
та менеджменту Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова. З 2007
року по теперешній час посідає посаду директора інституту економіки та
менеджменту Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова. В 2014
році Л. А. Захарченко отримала вчене звання професора. Лоліта Анатоліївна
Захарченко – автор понад 150 наукових робіт, понад 25 публікацій.
Царина наукових досліджень – формування ефективних господарських рішень
та

інвестиційних

стратегій

з

урахуванням

фінансових

ризиків,

пошук

розв’язування проблем удосконалення організаційно-економічного механізму
корпоративного управління у телекоммунікаційної сфері. Багато часу приділяє
роботі з молоддю, керує підготовкою науково-педагогічних кадрів через
магістратуру та аспірантуру. Член спецради в ОНАЗ ім. О. С. Попова.
Лоліта Анатоліївна Захарченко постійно приймає участь у роботі
міжнародних наукових конференцій, у міжнародних семінарах: сертифікати Бюро
розвитку електрозв'язку Міжнародного союзу електрозв'язку «Regional Workshop
on Aligning Human Resources» (2006 р.), «Тарифная политика и межсетевое
взаимодействие операторов телекоммуникаций» (2008 р., 2009 р., 2010 р.), «Ціни і
тарифоутворення в електрозв'язку / ІКТ» (2012 р.), Регіональний форум з питань
організаційного і технічного розвитку електрозв'язку / ІКТ у країнах СНД (2015
р.), «Сучасний корпоративний менеджмент» (2010 р.); сертифікат Агентства США
з міжнародного розвитку USAID TIBA «Розвиток ринку для малого та середнього
підприємництва (МСП)».
Матеріали про проф. Захарченко Л. А. опубліковані у:
– бібліографічному виданні «Наукова еліта Одещини», 2006 р.;
– «Золотые страницы выпускников» (видання ОНАЗ ім. О. С. Попова). Т. 2,
2009 р.

Монографії, підручники та методичні посібники
-2001Фінансовий аналіз на підприємствах зв'язку [Текст] : навч.-метод. посібник /
В. М. Орлов, Н. П. Спільна, Л. А. Захарченко [та ін.] ; каф. економіки зв'язку. –
Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2001. – 60 с.
-2002Бухгалтерський облік: задачі та тести [Текст] : навч. посібник / Н. П.
Спільна, Т. Є. Зарицька, Л. А. Захарченко, В. В. Чіхрай ; каф. економіки зв'язку. –
Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2002. – 276 с.
Экономика предприятий связи. Ч. 2 [Текст] : учеб.-метод. пособие / Н. Е.
Потапова-Синько, Л. А. Захарченко, Е. А. Князева [и др.]. – Одесса : ОНАС им.
А. С. Попова, 2002. – 143 с.
-2004Положення з організації наскрізної практичної підготовки для студентів
економічних спеціальностей [Текст] / В. М. Орлов, Н. Ю. Потапова-Синько, І. В.
Литовченко, Л. А. Захарченко [та ін.] ; за ред. д.е.н., проф. В. М. Орлова ; каф.
економіки підприємства та корпоративного управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С.
Попова, 2008. – 49 с.
Економіка підприємств галузі зв'язку [Текст] : метод. вказівки до лаб. робіт
з курсу «Економіка підприємств галузі зв'язку» / Н. Ю. Потапова-Сінько, О. А.
Князєва, Л. А. Захарченко [та ін.] ; каф. економіки підприємства та
корпоративного управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2004. – 66 с.
-2009Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту випускної роботи для
студентів економічних спеціальностей [Текст] / В. М. Орлов, Л. А. Захарченко, А.
В. Кузьмінов, Н. Ю. Потапова-Сінько [та ін.] ; каф. економіки підприємства та
корпоративного управління. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2009. – 81 c.

-2010Управління витратами в галузі зв'язку [Текст] : навч. посібник / Л. А.
Захарченко, І. В. Яцкевич, Ю. О. Жаданова, К. В. Захарченко. – К. : Освіта
України, 2010. – 268 с. – Рек. МОН України.
-2011Положення щодо підготовки та захисту випускної роботи бакалавра для
студентів економічних напрямів [Текст] / В. М. Орлов, Л. А. Захарченко, Г. В.
Толкачова, Є. М. Стрельчук, А. В. Кузьмінов ; ННІ економіки та менеджменту. –
Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 42 с.
Управління витратами [Текст] : навч. посібник з практичних занять для
студ. вищих навч. закл. / Л. А. Захарченко, І. В. Яцкевич ; каф. економіки
підприємства та корпоративного управління. – Одеса : ВМВ, 2011. – 240 с.
-2012Ефективність розвитку фінансових послуг оператора поштового зв'язку
[Текст] : монографія / К. В. Захарченко, Л. А. Захарченко, Н. Ю. ПотаповаСинько; каф. економіки підприємства та корпоративного управління. – Одеса :
ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012. – 256 с.
Управління витратами в галузі зв'язку [Текст] : навч. посібник для студ.
вищих навч. закл. / Л. А. Захарченко, І. В. Яцкевич, Ю. О. Жаданова, К. В.
Захарченко. – Одеса : ВМВ, 2012. – 320 с.
Економіка поштового зв'язку [Текст] : навч. посібник / В. М. Орлова, В. Г.
Буряк, Л. А. Захарченко [та ін.] ; ННІ економіки та менеджменту. – 2-ге вид.,
перероб. і доп. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012. – 544 с. – Рек. МОН
України.

-2014Методичні рекомендації до виконання та захисту випускних дипломних
робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр
галузей знань 0305 «Економіка і підприємництво», 0306 «Менеджмент і
адміністрування» [Текст] / Є. Г. Борисевич, Л. А. Захарченко, В. М. Орлов [та ін.];
ННІ економіки та менеджменту. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2014. – 56 с.
Економіка телекомунікацій [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч.
закл. / С. П. Воробієнко, В. М. Гранатуров, Л. А. Захарченко [та ін.]; за заг. ред.
В. М. Орлова. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2014. – 512 с.
-2015Економіка телекомунікацій [Текст] : навч. посібник / В. М. Гранатуров,
Л. А. Захарченко, В. М. Орлов, Г. А. Отливанська ; ННІ економіки та
менеджменту. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2015. – 140 с.

Наукові статті
-1996Налоговая система Украины и ее применение в отрасли связи [Текст] /
Л. А. Захарченко, Н. П. Спильная // Информатика и связь : сб. науч. трудов –
Одесса: УГАС им. А. С. Попова, 1996. – С. 313 – 320.
-1997Методические подходы к анализу деятельности предприятия почтовой
связи в современных условиях [Текст] / Л. А. Захарченко, Н. П. Спильная //
Информатика и связь : сб. науч. трудов. – Одесса : УГАС им. А. С. Попова, 1997.
– С. 137.
-1998Оцінка кредитоспроможності підприємств зв’язку як клієнтів банку
[Текст] / Л. А. Захарченко, Н. П. Спільна // Демографія, економіка праці та
соціальна політика : зб. наук. праць. – Кіровоград : КІСМ, 1998. – Вип. 5, Ч. ІІ. –
С. 93 – 95.

-1998Проблемы совершенствования анализа финансового состояния предприятий
связи в условиях реструктуризации [Текст] / Л. А. Захарченко // Проблеми
удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки : зб. наук.
праць / під ред. Ю. А. Вериги. – Полтава : ПКІ, 1999. – С. 362-366.
Применение экономико-статистических методов в анализе финансового
состояния предприятий связи [Текст] / Л. А. Захарченко // Радиоэлектроника и
молодежь в ХХІ в.: сб. науч. трудов. – Харьков : ХТУРЭ, 1999. – С. 447-451.
Исследование

влияния

финансовых

коэффициентов

на

уровень

рентабельности в отрасли связи [Текст] / Л. А. Захарченко // Экономика 99 : сб.
науч. трудов. – Одесса : УГАС им. А. С. Попова, 1999. – С. 70-74.
Особливості обліку та аналізу доходів та витрат на підприємствах
поштового зв’язку [Текст] / Л. А. Захарченко,

В. Н. Орлов, Н. П. Спільна //

Зв’язок. – 1999. – № 2 (16). – С. 41-42.
-2000Диагностика платежеспособности предприятий связи в условиях рыночных
отношений [Текст] / Л. А. Захарченко, Н. П. Спильная, Н. Ю. Потапова-Синько //
Зв’язок. – 2000. – № 1. – С. 17-19.
Возростание роли финансового анализа в условиях корпоратизации отрасли
[Текст] / Л. А. Захарченко // Регіональні перспективи. Науково-практичний
журнал. – 2000. – № 2-3 (9-10). – С. 247-249.
Оценка и прогнозирование финансового состояния предприятий связи в
современных условиях [Текст] / Л. А. Захарченко // Вісник Технологічного
університету Поділля. – Хмельницький, 2000. – № 3, Ч. 1 (21). – С. 142-144.

-2001Підвищення ефективності управління оборотними засобами підприємства
через здійснення процедур внутрішнього аудиту [Текст] / В. М. Орлов, Л. А.
Захарченко, Д. М. Шаркій // Регіональні перспективи. Науково-практичний
журнал. – 2001. – № 2-3 (15-16). – С. 179-180.
-2002Визначення економічної ефективності функціонування операторів зв'язку
[Текст] / Л. А. Захарченко // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова. – 2002. – № 2.
– С. 80.
Пути снижения финансового риска операторов связи [Текст] / Л. А.
Захарченко // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова. – 2002. – № 3. – С. 59.
-2003Ліверидж як індикатор ризику операторів зв'язку [Текст] / Л. А. Захарченко
// Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова. – 2003. – № 3. – С. 55-59.
Формування та шляхи зниження витрат в структурних підрозділах
Укртелекому в сучасних умовах [Текст] / Л. А. Захарченко, Н. П. Спільна //
Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова. – 2003. – № 1. – С. 119.
-2007Стратегічні напрямки реалізації засад та завдань Болонського процесу в
системі вищої економічної освіти [Текст] // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова.
– 2007. – № 2. – С. 148-152.
-2011Государственно-частное партнерство как форма взаимодействия двух
институтов / Г. Б. Медведева, Л. А. Захарченко // Формування ринкової економіки
[Електронний ресурс] : зб. наук. праць. – Спец. вип. Методологічні проблеми
сучасної політичної економії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України,
ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"; відп. ред. О. О. Бєляєв. – К. :
КНЕУ, 2011. – С. 468-475.

-2013Инновационная стратегия предприятия для рынке инфокоммуникационных
услуг [Текст] / Л. А. Захарченко, А. К. Голубев, Л. А. Стрий // Современный
научный вестник : науч.-теорет. и практ. журнал. Сер.: Экономические науки. –
2013. – № 55 (194). – С. 12-19.
Модель

управления

услугами

предприятий

инфокоммуникаций

[Електронний ресурс] / Л. А. Стрий, А. К. Голубев, Л. А. Захарченко // Вісник
Дніпропетровського університету. Сер. : Економіка. – 2013. – Т. 21, Вип. 7(4). – С.
126-131. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(4)__22
Оценка

эффективности

рыночной

деятельности

предприятий

инфокоммуникаций с помощью инструментов маркетингового аудита [Текст] //
Л. А. Стрий, А. К. Голубев, Л. А. Захарченко // Уральский научный вестник :
науч.-теорет. и практ. журнал. Сер. : Экономические науки. – 2013. – № 19 ( 67). –
С. 54-62.
Стан інвестиційної діяльності та інноваційної активності підприємств сфери
ІКТ та напрями їх розвитку [Текст] // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С. Попова. –
2013. – № 2. – С. 105-111.
Бенчмаркінг у визначенні пріоритетних напрямів розвитку телекомунікаційних операторів [Текст] / Л. А. Захарченко, О. А. Колесник // Бізнес Інформ. –
2013. – № 12 (431). – С. 187-192.
-2014Информационный

Интернет-ресурсы

обеспечения

деятельности

предприятий связи Украины [Текст] / Л. А. Стрий, Л. А. Захарченко, А. К.
Голубев // Вектор науки ТГУ. Сер. : Экономика и управление. – 2014. – № 1(16). –
С. 75-78.

Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку корпоративного управління
телекомунікаційного операторa [Електронний ресурс] / Л. А. Захарченко // Вісник
економіки транспорту і промисловості. – 2014. – Вип. 45. – С. 163-167.
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2014_45_37.
Ринкові механізми і структури економіки інфокомунікаційних послуг
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