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У покажчику представлені матеріали про наукову, педагогічну 

діяльність та друковані праці доктора економічних наук, доцента 

кафедри менеджменту та адміністрування ВТЕІ КНТЕУ Корж Наталії 
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Від укладачів 

 

До 50-річчя заснування Вінницького торговельно-економічного 

інституту Київського національного торговельно-економічного 

університету бібліотека підготувала бібліографічний покажчик про науковий 

доробок доктора економічних наук, доцента кафедри менеджменту та 

адміністрування ВТЕІ КНТЕУ Корж Наталії Володимирівни. 

Бібліотека продовжує серію персональних бібліографічних покажчиків  

провідних науковців інституту під назвою «Нехай не згасне світ науки». 

До покажчика увійшли бібліографічні описи монографій, підручників, 

навчальних посібників з анотаціями та зображеннями, статей з журналів, 

збірників, матеріалів наукових конференцій та навчально-методичних видань. 

Видання складається з шести розділів: 

 Монографії 

– Підручники, навчальні посібники 

– Cтатті у наукометричних базах даних 

– Статті у фахових виданнях 

– Статті у збірниках наукових праць 

– Навчально-методичні видання. 

У покажчик включено публікації, видані українською, російською, 

англійською мовами. 

В кожному розділі матеріали розміщено в хронологічно-алфавітному 

порядку. 

Записи в бібліографічному покажчику мають суцільну нумерацію, що 

сприяє зручному використанню іменного покажчика. 

Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні 

державними стандартами. 

Відбір матеріалу завершено в грудні 2017 року.  

Укладачі не претендують на повноту охоплення друкованих праць 

Н. В. Корж. 

Покажчик розрахований на наукових працівників, докторантів, 

аспірантів та здобувачів вищої освіти, працівників бібліотек. 
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 Вступне слово

 

Корж Наталія Володимирівна у 1996 році закінчила Київський державний 

торговельно-економічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». 

З 2001 по 2005 рік Корж Н. В. працювала на посаді асистента кафедри 

економіки та менеджменту Вінницького торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ. 

У 2005 році Наталія Володимирівна захистила кандидатську дисертацію 

за спеціальністю 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» 

на тему: «Організаційно-економічні принципи розвитку мережевих структур 

постачальників послуг». 

З 2006 по 2008 рік працювала на посаді доцента кафедри економіки 

підприємництва та менеджменту, а з 2008 по 2016 рік – на посаді  доцента 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ. 

У 2016 році Корж Н. В. захистила дисертацію на здобуття наукового 

ступеня доктора економічних наук на тему: «Ефективність управління 

корпоративним капіталом» (спеціальність 08.00.04 «Економіка та управління 

підприємствами (за видами економічної діяльності)». 

З 2016 року працює на посаді професора кафедри менеджменту та 

адміністрування ВТЕІ КНТЕУ. 

Працюючи на посаді доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної 

справи, зробила вагомий внесок щодо поліпшення підготовки фахівців за 

спеціальністю «Туризм», «Готельно-ресторанна справа» та організації 

навчальної, наукової та методичної роботи кафедри. У цей час було 

ліцензовано та акредитовано підготовку здобувачів освітнього ступеня  

«магістр» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальностей «Туризм», 

«Готельна і ресторанна справа». 

Наукові інтереси Корж Н. В. спрямовано в площину праксеології та 

механізмів управління туристичними дестинаціями різного масштабу на
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засадах сталого розвитку. Основними творчими здобутками в цей період стали: 

монографії «Стратегія розвитку регіонального туризму», «Екологічний туризм: 

етимологія та тенденції розвитку», навчальний посібник «Готельна справа», 

підручник «Управління туристичними дестинаціями».  

Одночасно Наталія Володимирівна продовжувала дослідження проблем 

розвитку підприємств корпоративного типу. Наукові здобутки Н. В. Корж є 

важливим внеском в розвиток теорії капіталу, теорії фінансового менеджменту, 

теорії життєвих циклів та концепції сталого розвитку туризму. 

В науковому доробку Н. В. Корж понад 200 публікацій наукового та 

методичного характеру, серед яких 9 монографій, 2 навчальні посібники (1 – із 

грифом МОН України), 1 підручник, більше 100 статей, з них 35 у виданнях, 

що індексуються наукометричними базами даних (в т.ч. 4 - SCOPUS).  
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Монографії 

 

1. Cусіденко В. Т. Механізм управління розвитком підприємницьких 

мережних структур у невиробничій сфері : монографія / В. Т. Сусіденко, 

Л. О. Чорна, Н. В. Орищук. – Вінниця : Центр підготовки навчально-

методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2007. – 180 с. 

 

Монографія присвячена актуальним 

проблемам функціонування та розвитку 

підприємницьких мережевих структур, зокрема 

організаційно-економічним аспектам підвищення 

ефективності діяльності та удосконалення механізму 

управління в корпоративних об’єднаннях 

невиробничої сфери.  

В межах роботи проаналізовано досвід 

формування та функціонування торговельних 

мережевих структур в світі та Україні, зокрема. 

Запропоновано механізм формування та 

розвитку мережевих структур в торгівлі, 

інструменти розрахунку ефективності їх 

розвитку. 

 

 

 

2. Левицька І. В. Управління основним капіталом в корпораціях : 

монографія / І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 

2013. - 367 с. 

У монографії досліджені теоретико-

методологічні засади протікання процесів 

відтворення, визначені їх особливості для 

підприємств харчової промисловості, 

охарактеризовані джерела забезпечення 

відповідно до форм та методів відтворення, 

запропоновані підходи до оптимізації 

джерел фінансування процесів відтворення. 

Монографія розрахована на використання у 

практичній діяльності фахівців підприємств 

харчової промисловості та у науковій роботі. 

Вона може бути корисною для магістрів, 

аспірантів, викладачів вищих навчальних 

закладів, співробітників наукових установ. 
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3. Стратегія регіонального розвитку туризму : монографія / 

І. В. Левицька, Н. В. Корж, А. Г. Кізюн, Н. В. Онищук. – Вінниця : Центр 

підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2013. - 192 с. 

 

У монографії здійснено ситуаційний аналіз розвитку туризму у 

Вінницькій області та розроблено концепцію управління розвитком 

туристичного комплексу у Вінницькій області, яка ґрунтується на 

організаційно-методичному, нормативно-правовому, інституційному, ресурсному 

забезпеченні процесу стратегічного управління 

стійким розвитком туристичної індустрії 

регіону. На основі розробленої просторової 

диференціації туристсько-рекреаційного 

потенціалу Вінницької області студенти 

напряму підготовки «Туризм» зможуть 

розробити нові туристичні маршрути та 

сформувати на їх основі та з урахуванням 

існуючої інфраструктури якісні та 

конкурентоспроможні турпродукти. Їх розробки 

на конкурсній основі можуть бути включені до 

системи регіональних турпродуктів, які будуть 

популяризувати туристичний потенціал 

Вінниччини. 

Монографія розрахована на використання у 

практичній діяльності фахівців туристичних 

підприємств та у науковій роботі.  

 

4. Корж Н. В. Корпоративний капітал: 

зміст, структура, особливості розвитку : 

монографія / Н. В. Корж. – Київ : Кондор, 

2014. – 208 с. 

 

У монографії викладені результати 

досліджень проблем структури та 

особливостей розвитку корпоративного 

капіталу. Розглянуті елементи корпоративного 

капіталу. Визначені проблеми ідентифікації 

його структурних складових. Здійснено 

критичний аналіз теорій капіталу та 

проаналізована еволюція теоретичних підходів 

до тлумачення поняття капіталу та його 

елементів. 
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5. Економічні та соціальні перспективи децентралізації в Україні : 

кол. монографія / під заг. ред. Ю. З. Драчука, В. Я. Швеця, М. С. Пашкевич; 

М-во освіти і науки України; Міжнар. гуманіт. ун-т, Нац. гірн. ун-т. – 

Дніпропетровськ: НГУ, 2016. 

 

Розглянуто економічні та соціальні 

перспективи децентралізації в Україні, 

визначено теоретичні та методологічні аспекти 

дослідження процесу децентралізації.  

Обґрунтовано важливість децентралізації у 

процесі формування місцевого самоврядування.  

Розглянуто шляхи впровадження 

децентралізації в сучасній України. 

Проаналізовано й узагальнено наукові підходи до 

визначення змісту та ролі децентралізації у 

ринковій економіці.  

Наведено приклади шляхів вирішення 

проблеми реформування міжбюджетних 

відносин в Україні. 

 

6. Modern Tendencies in Business and Public Sector : Monograph. The 

Academy of Management and Administration in Opole. – Opole, 2016. - Р. 292 

 

Methods for assessing the competitiveness of tourist destinations were 

analyzed at the macro and local level. Were analyzed processes of formation and 

development of tourist destinations and the existing criteria for assessing their 

competitiveness. Discusses the concept formation 

of competitiveness of tourist destinations and the 

methodology of its evaluation. Based on the 

determination of the coefficient of efficiency of 

economic activities of the tourist destination and 

the total coefficient of efficiency of the tourist 

destination it is possible to calculate the effect of 

attracting investments for the development of 

tourist destinations. Assessment of the cost to 

reach the target of level of competitiveness is 

suggested to calculate with the help of the integral 

index of competitiveness of the destination.  

В монографії проаналізовані методи та 

критерії оцінки конкуренто-спроможності 

туристичних напрямків на макро та місцевому 

рівнях, процеси їх формування й розвитку. 

Обговорюється концепція формування  



Монографії 

 

~ 10 ~ 
 

 
конкурентоспроможності туристичних напрямків та методологія її оцінки. 
Виходячи з визначення коефіцієнта ефективності господарської діяльності 
туристського призначення та загального коефіцієнта ефективності туристського 
призначення, можна підрахувати ефект залучення інвестицій для розвитку 
туристичних напрямків. Оцінка вартості для досягнення цілі рівня 
конкурентоспроможності пропонується розрахувати за допомогою 
інтегрального показника конкурентоспроможності місця призначення. 

 

7. Перспективи розвитку сільського та екологічного туризму в 

Україні : кол. монографія / [авт. кол.: Є. В. Андрощук та ін.], під заг. ред. 

М. Х. Шершуна. - «Рівненський центр 

маркетингових досліджень»; Рівне : Видавець 

Олег Зень, 2016. 

 
У монографії розглянуто переважну 

більшість проблем, які стосуються розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні та 
запропоновано й обґрунтовано рекомендації їх 
раціонального вирішення. Розглянуто регіональні 
особливості організації ринку послуг сільського 
зеленого туризму та екологічного туризму. В 
монографії піднімаються питання 
маркетингового забезпечення послуг в цій 
сфері, перспективні технології підготовки 
фахівців у сфері туристичної діяльності. 

 
 

8. Korzh N. V. Management of a sustainable development of tourism 

destination / N. V. Korzh // Sustainable development of national economy. - 

London, UK : Sciemcee Publishing, Wenlock Road, 

London, 2017. - Р. 42-63. 

 
Висвітлено теоретичні, методологічні та 

прикладні проблеми розвитку туризму на основі 
діалектичного, системного та функціонального 
підходів. Доведено необхідність розгляду туризму 
як складної системи в єдності соціальної, 
економічної та екологічної компонент, 
подальший генезис якої базуватиметься на 
концепції сталості. Визначено сучасне місце 
туризму в системі наук у процесі суспільного 
відтворення і структурі економіки та 
запропоновано концептуальні засади  
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формування ринкового механізму управління туризмом і суб'єктами 
туристичного бізнесу за моделями економічного зростання і сталого розвитку в 
умовах конкурентного середовища. Розкрито стратегічні орієнтири сталого 
розвитку суб'єктів господарювання у сфері туризму та відповідний 
інструментарій формування стратегій з урахуванням реалій сучасного стану 
туристичного бізнесу в Україні. 

 

 Підручники, навчальні посібники

 

9. Корж Н. В. Державне регулювання економіки : практикум. – 

Вінниця : Центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 

2006. – 85 с. 

 

10. Чорна Л. О. Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. 

економ. спец. / Л. О. Чорна, Н. В. Корж, І. В. Левицька – Вінниця :  

ПП «Едельвейс і К», 2008. - 369 с. 

 

Пропонований навчальний посібник - результат теоретичного осмислення 

досвіду функціонування вітчизняних підприємств в умовах перехідної 

економіки та досвіду підготовки фахівців зі спеціальності «Економіка 

підприємства» у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ. 

Увага зосереджується головним чином на комплексному вивчені проблем 

організації підприємницької діяльності та шляхів їх вирішення, що є головною 

передумовою забезпечення успішного функціонування та розвитку підприємств 

в ринкових умовах господарювання. 

В посібнику висвітлені фундаментальні 

та прикладні питання управління 

підприємством в умовах конкуренції, зокрема, 

економічної природи, функцій та ролі 

підприємства в життєдіяльності суспільства, 

сучасним формам підприємницької діяльності, 

організації ефективного використання 

матеріальних, трудових, фінансових та інших 

ресурсів тощо. 

Розраховано на студентів вищих 

навчальних закладів і всіх, кого цікавлять 

питання управління економікою підприємства. 
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11. Левицька І. В. Готельна справа : навч. посіб. / І. В. Левицька, 

Н. В. Корж, Н. В. Онищук. – Вінниця : Едельвейс і К, 2015. - 580 с. 

 

У навчальному посібнику систематизовано виклад організаційних, 

управлінських та технологічних засад вивчення готельної справи як навчальної 

дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. 

Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано 

проблему типології та класифікації готелів, висвітлені концептуальні та 

планувальні рішення до сучасних будівель готелю, наукові підходи та способи 

функціональної організації приміщень; 

розкрито основи сервісної діяльності, 

структуровані технологічні процеси надання 

основних та додаткових послуг в готелях; 

показані особливості організації продовольчого 

та матеріально-технічного постачання в готелі 

та вимоги до облаштування готелю 

інженерно-технічними засобами; розкрито 

сучасні механізми управління безпекою в 

готелі. Завершується вивчення курсу 

ознайомленням з системою управління 

операційною діяльністю, до якої віднесено 

механізм формування та планування 

експлуатаційною діяльністю, сучасні методи 

ціноутворення готельних послуг, організацію 

співпраці підприємств готельного господарства 

з туроператорами; управління персоналом. 

 

 

12. Корж Н. В. Управління туристич-

ними дестинаціями : підруч. / Н. В. Корж, 

Д. І. Басюк. – Вінниця : Едельвейс і К,  

2017. – 322 с. 

 

У підручнику відображено сучасні 

науково-праксеологічні підходи до генезису 

поняття, структури та механізмів управління 

туристичними дестинаціями різного масштабу 

на засадах стійкого розвитку. У змісті 

розкриваються основи формування дестинацій, 

принципи, функції та механізми управління 

ними, основні аспекти конкурентоспроможності 

туристичних дестинацій різних рівнів в умовах 
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забезпечення їх сталого розвитку, особливості управління маркетингом 

туристичних дестинацій. Всі розділи містять практичні завдання, тести, 

контрольні питання. Розглядаються приклади кращих світових та вітчизняних 

практик формування та управління розвитком туристичних дестинацій. 

Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти, науковців, 

управлінців, працівників сфери туристичної індустрії та тих, хто цікавиться 

питаннями туризму та його регіональним розвитком. 

 

 Статті в наукометричних базах даних

 

13. Корж Н. В. Структурування корпоративного капіталу / Н. В. Корж // 

Економічний часопис - ХХІ. – Київ : ТОВ «Аграр Медіа Груп». – 2014. –  

№ 11-12. – С. 113-115. 

14. Корж Н. В. Передумови формування соціального капіталу / 

Н. В. Корж // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 7(169). – С. 263-271. 

15. Коrzh N. V. Optimization of the structure of corporate capital throughout 

the lifecycle of a company / N. V. Коrzh // Науковий вісник НГУ. – 2017. – № 2. – 

С. 157-165. 

16. Korzh N. V. Evaluation of the effectiveness of social capital usage / 

N. V. Korzh, V. V. Sokolovska, H. І. Ivanchenko // Маркетинг і менеджмент 

інновацій. – 2017. – № 3. – С. 60–68. – Режим доступу : http://mmi.fem.sumdu.edu. 

ua/ru/journals/2017/3/60-68. – Назва з екрану. 

 

 Статті у фахових виданнях

 

17. Орищук Н. В. Технічні бар’єри в торгівлі як один з аспектів 

входження України до СОТ / Н. В. Орищук // Проблеми інформатизації та 

управління : зб. наук. пр. – Київ : НАУ. – 2002. – Вип. 5. – С. 47-49. 

18. Орищук Н. В. Інформаційні системи в управлінні мережею 

роздрібних магазинів / Н. В. Орищук // Економіка: проблеми теорії та 

практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип.186. – С. 20-28. 

19. Орищук Н. В. Муніципальний маркетинг в системі управління 

торговельною сферою муніципальних структур / Н. В. Орищук // Економіка: 

проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – 

Вип. 187. – С . 24-32. 

20. Орищук Н. В. Тенденції розвитку роздрібних мереж економічно 

розвинутих країн світу / Н. В. Орищук // Проблеми системного підходу в 

економіці : зб. наук. пр. – Київ : НАУ, 2003. – Вип. 5. – С. 30-35. 

21. Орищук Н. В. Оцінка права на ріст підприємств роздрібної торгівлі. 

Фінансовий аспект / Н. В. Орищук // Регіональні перспективи. – 2004. –            

№ 3- 5. – С. 168-171. 

 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ru/journals/2017/3/60-68
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ru/journals/2017/3/60-68
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22. Орищук Н. В. Процес формування регіональних мереж роздрібної 

торгівлі в Україні / Н. В. Орищук // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Економічні 
науки. – 2004. – Вип. 3. – Ч. ІІ. – С. 351-359. 

23. Орищук Н. В. Системний аналіз мережі роздрібних підприємств / 
Н. В. Орищук // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. пр. – 
Київ : НАУ, 2004. – Вип. 6. – С. 8-14. 

24. Орищук Н. В. Системний підхід до визначення ефективності 
розвитку мережевих об’єктів / Н. В. Орищук // Проблеми управління 
регіональним економічним і соціальним розвитком : Вісник Українського 
державного університету водного господарства та природокористування :  
зб. наук. пр. - Рівне : УДУВГ, 2004. – Вип. 2(26). – С. 107-112. 

25. Орищук Н. В. Сутність мережної взаємодії між компонентами 
роздрібної торгівлі / Н. В. Орищук // Економіка: проблеми теорії та практики : 
зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 191. – С. 1050-1056. 

26. Орищук Н. В. Тенденції розвитку роздрібної торгівлі країн СНД / 
Н. В. Орищук // Вісник КНТЕУ. – 2004. – № 2. – С. 48-53. 

27. Орищук Н. В. Методика комплексної оцінки мережево-інтеграційної 
привабливості об’єкта як майбутнього компоненту мережі роздрібної торгівлі / 
Н. В. Орищук // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2006. – № 9. – 
С. 10-19. 

28. Орищук Н. В. Економічні принципи розвитку мережних 
торговельних структур / Н. В. Орищук // Економіка, фінанси, право. – 2007. – 
№ 3. – С. 3-10. 

29. Корж Н. В. Практичні аспекти розробки бюджетів на промислових 
підприємствах / Н. В. Корж // Збірник наукових статей КНУ 
ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 3. – С. 67-73. 

30. Корж Н. В. Диверсифікація корпоративних об'єднань як спосіб 
зміцнення конкурентних позицій підприємств харчової промисловості в умовах 
євроінтеграції / Н. В. Корж // Вісник Хмельницького національного 
університету. Економічні науки. – 2009. – Т. 2. – С. 279-282. 

31. Корж Н. Бюджеты и бюджетирование в системе функций управления 

[Електронний ресурс] / Н. Корж, Ж. Лисенко // Российский академический 
журнал. – 2012. – Т. 22. – № 4. – С. 69–73. – Режим доступу : http://scipeople.ru/ 
publication/112793/. – Назва з екрану.  

32. Корж Н. В. Місце бюджетування в системі планування діяльності 
підприємства [Електронний ресурс] / Н. В. Корж, Ж. Лисенко // Наукові праці 
Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – 
Вип. 43. – С. 196–201. – Режим доступу : http://journal.nuft.edu.ua /index.php/ 
swnuft/article/view/82. – Назва з екрану. 

33. Буковинська М. Корпоративні конфлікти: витоки та управління 
[Електронний ресурс] / М. Буковинська, Н. Корж // Наукові праці 
Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – 
Вип. 47. – С. 175–179. – Режим доступу : http://journal.nuft.edu.ua/index.php/ 

– Назва з екрану. swnuft/ article/view/630. 

http://scipeople.ru/publication/112793/.-
http://scipeople.ru/publication/112793/.-
http://journal.nuft.edu.ua/index.php/swnuft/%20article/view/630.%20-
http://journal.nuft.edu.ua/index.php/swnuft/%20article/view/630.%20-
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34. Андрушків Б. Особливості формування термінологічного апарату 

менеджменту [Електронний ресурс] / Б. Андрушків, Н. Корж, Л. Кухній, 

О. Погойдак // Наукові праці Національного університету харчових 

технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – Вип. 45. – С. 155–163. – Режим доступу : 

http://journal. nuft.edu.ua/index.php /swnuft/article /view/32. – Назва з екрану. 

35. Буковинська М. Філософія організації як стратегічний інструмент 

управління [Електронний ресурс] / М. Буковинська, Н. Корж // Наукові праці 

Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2012. – 

Вип.  44. – С. 138–144. – Режим доступу : http://journal.nuft.edu.ua 

/index.php /swnuft/article/view/652. – Назва з екрану. 

36. Корж Н. В. Інструменти оптимізації системи корпоративного 

управління промислових підприємств [Електронний ресурс] / Н. В. Корж // 

Бізнес Інформ. – 2013. – № 7. – C. 326–331. – Режим доступу : http://www.business-

inform.net/ pdf/2013/7_0/326_331.pdf. – Назва з екрану. 

37. Корж Н. В. Особливості оцінки економічної ефективності 

корпоративного управління / Н. В. Корж // Формування ринкових відносин в 

Україні : зб. наук. пр. / наук. ред. І. Г. Манцуров. – Київ, 2013. – Вип. 5(144). - С. 31-34. 

38. Корж Н. В. Генезис теоретичних підходів до визначення категорії 

«капітал» / Н. В. Корж // Науковий огляд. – Київ : Центр міжнародного 

наукового співробітництва «ТК Меганом», 2014. – № 9(10). – С. 28-36. 

39. Корж Н. В. Ідентифікація ризиків у діяльності підприємств 

[Електронний ресурс] / Н. В. Корж, Е. О. Юрій, Ж. П. Лисенко // Наукові праці 

Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2014. – 

№ 5. – Т. 20. – С. 59–65. – Режим доступу : http://journal.nuft.edu.ua/index.php 

/swnuft/article/view/2636. – Назва з екрану.  

40. Корж Н. В. Структурування соціального капіталу як елементу 

корпоративного капіталу / Н. В. Корж // Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія : Економічні науки . - Херсон : ХДУ, 2014. – 

Вип. 9. – Ч. 1. – С. 122-126. 

41. Корж Н. В. Теоретичні підходи до визначення сутності капіталу 

[Електронний ресурс] / Н. В. Корж // Наукові праці Національного університету 

харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2014. – Т. 20. – № 4. – С. 135-141. – Режим 

доступу : http://journal.nuft.edu.ua/index.php/swnuft/issue/view/79. – Назва з екрану. 

42. Корж Н. В. Фінансовий капітал як структурна складова капіталу / 

Н. В. Корж // Інтелект ХХІ / Національний університет харчових технологій; 

Інститут проблем конкуренції. – 2014. – № 6. – С. 59-66. 

43. Korzh N. The evolution of capital structure theories and their classification 

[Електронний ресурс] / N. Korzh // Соціально-економічні проблеми і 

держава. — 2015. — Вип. 1(12). — С. 182-189. — Режим доступу : 

http://sepd.tntu.edu.ua/ images/stories/pdf/2015/15knvatc.pdf. – Назва з екрану. 

44. Корж Н. В. Динамічна компромісна теорія: доцільність та можливість 

використання у формуванні структури корпоративного капіталу [Електронний 

ресурс] / Н. В. Корж // Науковий вісник Одеського національного економічного 

http://journal.nuft.edu.ua/%20index.php%20/swnuft/article%20/view/32
http://journal.nuft.edu.ua/index.php%20/swnuft/article/view/2636
http://journal.nuft.edu.ua/index.php%20/swnuft/article/view/2636
http://journal.nuft.edu.ua/index.php/swnuft/issue/view/79
http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2015/15knvatc.pdf
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 університету. Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 4(224). – 
С. 110–125. – Режим доступу : http://n-visnik.oneu.edu.ua/files/archive/ 
nv_4_(224)_2015.pdf. – Назва з екрану. 

45. Корж Н. В. Динамічна компромісна теорія: доцільність та можливість 
використання у формуванні структури корпоративного капіталу [Електронний 
ресурс] / Н. В. Корж // Науковий вісник Одеського національного економічного 
університету. Науки: економіка, політологія, історія. – 2015. – № 4(224). – 
С. 110-126. 

46. Корж Н. В. Критичний аналіз базових концепцій людського й 
інтелектуального капіталу як складових частин корпоративного капіталу 
[Електронний ресурс] / Н. В. Корж // Вісник Хмельницького національного 
університету. Економічні науки. - Хмельницький : ХНУ. 2015 – № 1. –              
С. 78–83. – Режим доступу : http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/VKNU-
ES-2015-N1_Volume1_220.pdf. – Назва з екрану. 

47. Корж Н. В. Методичний підхід до формування системи ефективного 
управління корпоративним капіталом та його складовими [Електронний 
ресурс] / Н. В. Корж, І. В. Федулова // Ефективна економіка. – 2015. – №. 5. – 
Режим доступу : http://www.economy. nayka.com.ua/?op=1&z=4463. – Назва з 
екрану. 

48. Корж Н. В. Обґрунтування методичного підходу до оцінювання 
ефективності використання корпоративного капіталу [Електронний ресурс] / 
Н. В. Корж // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – 
№ 3/5(23).  – С. 56–61. – Режим доступу : http://journals.uran.ua/tarp/article/ 
viewFile/ 44670/41088. – Назва з екрану.  

49. Корж Н. В. Узагальнене оцінювання ефективності використання 
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туризмі : програма та робоча програма з дисципліни навчання / уклад. 
Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ,          
2011 –  27 с. 

144. Організація готельного господарства : програма та робоча програма / 
уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 
2010. – 50 с. 

145. Програма комплексної бакалаврської практики для студентів галузі 
знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140101 «Готельно- 
ресторанна справа» / уклад. : І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр  
підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 30 с. 

146. Програма комплексної бакалаврської практики для студентів галузі 
знань 1401 «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.020107 «Туризм» / 
уклад. : І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. 
вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 22 с. 

147. Програма та робоча програма для бакалаврських державних 
екзаменів за напрямом підготовки 6.020107 «Туризм» / уклад. : І. В. Левицька,  
О. О. Холодова, О. В. Пахомська, І. Г. Дмитрик, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр 
підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 32 с. 
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148. Програма та робоча програма для бакалаврських державних 

екзаменів за напрямом підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / 
уклад. : І. В. Левицька, О. В. Пахомська, І. Г. Дмитрик, Н. В. Корж. – Вінниця : 
Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2010. – 32 с. 

149. Економіка підприємства : методичні рекомендації до самостійної 
роботи студентів / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. 
вид. ВТЕІ КНТЕУ,2011. – 33 с. 

150. Збірник тестових завдань для підготовки комплексного державного 
іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера  
обслуговування», напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / 
уклад.: І. В. Левицька, Н. М. Богацька, В. І. Клименко, О. В. Пахомська, 
О. В.  Дмитрик, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ 
КНТЕУ, 2011. – 89 с. 

151. Збірник тестових завдань для підготовки комплексного державного 
іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0201 
«Туризм» напряму підготовки 6.020107 «Туризм» / уклад. : І. В. Левицька, 
О. О. Холодова, В. В. Соколовська, О. В. Пахомська, О. В. Дмитрик, 
Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 138 с. 

152. Організація готельного господарства : програма та робоча програма з 
дисципліни / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. 
ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 31 с. 

153. Програма державного іспиту для студентів освітньо кваліфікаційного 
рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / уклад. : І. В. Левицька, 
О. В. Пахомська, О. В. Дмитрик, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 31 с. 

154. Програма державного іспиту для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 0201 «Туризм» напряму 
підготовки 6.020107 «Туризм» / уклад. : І. В. Левицька, О. О. Холодова, 
О. В. Пахомська, О. В. Дмитрик, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 31 с.  

155. Програма комплексної бакалаврської практики для студентів 
освітньо кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера  
обслуговування» 6.140103 «Туризм» / уклад.: І. В. Левицька, Н. В. Корж. – 
Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 23 с. 

156. Програма комплексної бакалаврської практики для студентів 
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / уклад.: 
І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ 
КНТЕУ, 2011. – 29 с. 

157. Програма комплексної з фаху та переддипломної практики для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань  
1401 «Сфера обслуговування», спеціальності 14010101 «Готельна і ресторанна 
справа» / уклад. : І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2011. – 36 с. 
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158. Програма комплексної з фаху та переддипломної практики для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» галузі знань 
1401 «Сфера обслуговування» 7.14010301 «Туризмознавство» / уклад. : 
І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ 
КНТЕУ, 2011.–17 с. 

159. Дизайн об’єктів ГРГ : методичні рекомендації до самостійної роботи 
з дисципліни / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. 
ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 21 с. 

160. Дизайн об’єктів ГРГ : програма та робоча програма дисципліни / 
уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 
2012. – 17 с. 

161. Економіка підприємства : програма та робоча програма з дисципліни 
для студентів / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. 
ВТЕІ КНТЕУ, 2012 – 23 с. 

162. Збірник тестових завдань для підготовки комплексного державного 
іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» заочної форми навчання, напряму підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа» / уклад. : І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : 
Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 81 с. 

163. Збірник тестових завдань для підготовки комплексного державного 
іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» заочної форми 
навчання / уклад. : І. В. Левицька, О. О. Холодова, Н. В. Корж. – Вінниця : 
Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 116 с. 

164. Інноваційні технології в готельному господарстві : програма та 
робоча програма з дисципліни / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. 
навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 13 с. 

165. Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та 
туризмі : програма та робоча програма з дисципліни / уклад. Н. В. Корж. –
Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 28 с. 

166. Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та 
туризмі : методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з 
дисципліни / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. 
ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 27 с. 

167. Інноваційні технології в туризмі : методичні рекомендації до 
самостійної роботи / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 23 с. 

168. Інноваційні технології в туризмі : програма та робоча програма з 
дисципліни / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. 
ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 15 с. 

169. Програма державного іспиту для студентів освітньо кваліфікаційного 
рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму 
підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» для денної форми 
навчання / уклад. : І. В. Левицька, О. В.Пахомська, І. Г. Дмитрик, Н. В. Корж. – 
Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 35 с. 
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170. Програма державного іспиту для студентів освітньо кваліфікаційного 

рівня «бакалавр», галузі знань 0201 «Туризм» напряму підготовки 6.020107 
«Туризм» для денної форми навчання / уклад.: І. В. Левицька, О. О. Холодова,  
О. В. Пахомська, О. В. Дмитрик, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012 – 39 с. 

171. Програма державного іспиту для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування, 
напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / уклад. : 
І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ 
КНТЕУ, 2012. – 33 с. 

172. Програма державного іспиту для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» 
напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / уклад. : І. В. Левицька, О. О. Холодова, 
Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. - 31 с. 

173. Програма 3-місячних курсів підвищення кваліфікації працівників 
туристичних підприємств «Комунікації в туризмі» / уклад. Н. В. Корж. – 
Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 10 с. 

174. Проектування об’єктів ГРГ : методичні рекомендації до самостійної 
роботи з дисципліни / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-
метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2012. – 55 с.    

175. Проектування об’єктів ГРГ : програма та робоча програма  
Проектування об’єктів ГРГ : програма та робоча програма  дисципліни / уклад. 
Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ,  
2012. – 24 с. 

176. Збірник тестових завдань для підготовки комплексного державного 
іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» денної форми навчання, напряму підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа / уклад. : І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : 
Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 81 с. 

177. Збірник тестових завдань для підготовки комплексного державного 
іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми 
навчання / уклад. : І. В. Левицька, О. О. Холодова, Н. В. Корж. – Вінниця : 
Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 136 с. 

178. Збірник тестових завдань для підготовки комплексного державного 
іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» заочної форми навчання, напряму підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа» / уклад. : І. В. Левицька, Н. В. Корж. - Вінниця : 
Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 81 с. 

179. Збірник тестових завдань для підготовки комплексного державного 
іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера 
обслуговування» денної форми навчання, напряму підготовки 6.140101 
«Готельно-ресторанна справа» / уклад. : І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : 
Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 81 с. 
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180. Збірник тестових завдань для підготовки комплексного державного 

іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера 

обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної форми 

навчання / уклад. : І. В. Левицька, О. О. Холодова, Н. В. Корж. – Вінниця : 

Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ КНТЕУ, 2013. – 136 с. 

181. Програма державного іспиту для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування, 

напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / уклад. : 

І. В. Левицька, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. ВТЕІ 

КНТЕУ, 2013. – 33 с. 

182. Програма державного іспиту для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» 

напряму підготовки 6.140103 «Туризм» / уклад. : І. В. Левицька, 

О. О. Холодова, Н. В. Корж. – Вінниця : Центр підготов. навч.-метод. вид. 

ВТЕІ КНТЕУ, 2013. - 31 с.  

183. Готельна справа : програма та робоча програма дисципліни / уклад. 

Н. В. Корж. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 38 с. 

184. Економіка готелів і ресторанів : методичні рекомендації до 

самостійної роботи / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 33 с. 

185. Економіка готелів і ресторанів : програма та робоча програма 

дисципліни / уклад. Н. В. Корж. – Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 26 с. 

186. Збірник тестових завдань для підготовки до комплексного 

державного екзамену з базової освіти для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму 

підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання / 

уклад. : І. В. Левицька, Н. В. Корж, В. В. Завальнюк, В. М. Криворук. – 

Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 98 с. 

187. Збірник тестових завдань для підготовки до комплексного 

державного екзамену з базової освіти для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», напряму 

підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» заочної форми навчання / 

уклад. : І. В. Левицька, Н. В. Корж, В. В. Завальнюк, В. М. Криворук. – 

Вінниця : ВРВ ВТЕІ КНТЕУ, 2015. – 98 с. 

188. Збірник тестових завдань для підготовки комплексного державного 

іспиту з освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 1401 «Сфера 
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